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O Observatório de Política Externa do Paraguai (OPEP) é um projeto de 
informação semanal executado pelo Grupo de Estudos de Defesa e Segurança 
Internacional (GEDES), do Centro de Estudos Latino-americanos (CELA) da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de 
Franca. A partir deste número o informe passa a ser produzido pela equipe de 
redatores desta universidade.

O informe é uma resenha a respeito das notícias que têm por tema central a 
política externa paraguaia e que foram veiculadas nos periódicos:

 Abc color: www.abc.com.py 
 Diario la Nación: www.lanacion.com.py 
 Información Pública Paraguay: www.ipparaguay.com.py 

Coordenação: Profa. Dra. Suzeley Kalil Mathias; 

Mestres em Relações Internacionais (Programa San Tiago Dantas –
UNICAMP/UNESP/PUC-SP): André Cavaller Guzzi, Flávio Augusto Lira 
Nascimento, Leonardo Ullian Dal Evedove.

Mestrandos em História (UNESP, Franca): Adriana Suzart de Pádua (bolsista 
CAPES).

Graduandos em Relações Internacionais: Beatriz Flório Pereira, Bruna Hunger 
Ribeiro (bolsista CNPq), Camila Cristina Ribeiro Luis, Celeste de Arantes 
Lazzerini (Bolsista PROEX), Felipe Garcia Moreira, Raphael Camargo Lima, 
Sarah Machado.

Vice-presidente retornou ao país com parceria canadense

O vice-presidente paraguaio, Federico Franco, propôs à empresa canadense 
Alcan a criação de uma empresa público-privada, formada pelo governo e 
empresas privadas do Paraguai e as empresas canadenses Rio Tinto e Alcan. 
A diretoria da Alcan recebeu a proposta presidencial positivamente.  No dia 28 
de outubro, recém chegado da viagem ao Canadá, Franco declarou que esse 
empreendimento mudaria o país de agropecuário para industrial. Se concluído, 
o acordo deverá ser finalizado em 15 de maio de 2011 (ABC Color – Política –
29/101/2010).



Observatório de Política Exterior Paraguaya

BID e Paraguai fecharam acordo para 2011

O governo paraguaio acordou junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) um pacote de operações para 2011 que prevê um 
programa de 246 milhões de dólares para saúde, educação, infraestrutura, 
água e saneamento, entre outros setores. O empréstimo será realizado em 
nove parcelas e feito por meio de garantias do governo (ABC Color – Economía 
– 30/10/2010; IP Paraguay – Economía – 28/10/2010; La Nación – Negocios –
29/10/2010).

Paraguai participou de feira Exportador Portugal 2010

No dia 28 de outubro, a Embaixada Paraguaia em Portugal participou da quinta 
edição da feira Portugal Exportador, que se realizou no Centro de Congressos 
de Lisboa. A participação paraguaia teve como objetivo fomentar as relações 
econômicas bilaterais, estabelecer contatos comerciais, além de expor às 
empresas portuguesas as potencialidades do mercado paraguaio (IP Paraguay 
– Misceláneas – 29/10/2010). 

Paraguai e Mato Grosso do Sul realizaram seminário de negócios

No dia 27 de outubro, um grupo de empresários paraguaios de diversos 
setores, liderado pelo ministro de Indústria e Comércio, Francisco Rivas 
Almada, participou do Encontro Empresarial Mato Grosso do Sul – Paraguai. O 
encontro, realizado na sede da Federação de Industriais de Mato Grosso do 
Sul, teve como objetivo conhecer e explorar as potencialidades produtivas e 
industriais para o fomento de negócios entre o estado de Mato Grosso do Sul e 
o Paraguai. Durante o seminário, o embaixador brasileiro no Paraguai, Eduardo 
Santos, ressaltou o potencial de integração entre Mato Grosso do Sul e o país, 
destacando as semelhanças de ambos os territórios (IP Paraguay – Economía 
– 29/10/2010).

Paraguai assinou Plano de Ação da Unasul contra as drogas

No dia 28 de outubro, o vice-ministro de Assuntos Políticos do Ministério do 
Interior, Diego Gamarra, firmou o Plano de Ação da Unasul para o combate 
contra o consumo e tráfico de drogas e entorpecentes, celebrado na cidade de 
Quito, no Equador. Segundo Gamarra, o plano busca melhorar as condições 
regionais para enfrentar o narcotráfico. Além disso, o vice-ministro não 
descartou a possibilidade de que, no futuro, o Conselho sul-americano possa 
discutir sobre a eventual criação de uma instituição policial regional (IP 
Paraguay – Nacionales – 29/10/2010).
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Paraguai anunciou o fechamento do canal de Pilcomayo

No dia 1 de novembro, o ministro de Obras Públicas e Comunicações, Efraín 
Alegre, anunciou o fechamento do canal aberto unilateralmente pela Argentina 
no rio Pilcomayo. Na ocasião, Alegre ressaltou que é importante administrar as 
águas do rio de maneira pacífica e conjunta com o governo vizinho. Ademais, 
afirmou que a garantia do acesso à água para ambos os territórios está 
assegurada pelo canal principal através do trabalho de limpeza e canalização 
do Pilcomayo que está sendo desenvolvido em conjunto pela Argentina e 
Paraguai (ABC Collor – Economía – 02/11/2010; IP Paraguay – Nacionales –
01/11/2010).

Lugo felicitou presidente eleita do Brasil

No dia 31 de outubro, o presidente Fernando Lugo congratulou a presidente 
brasileira eleita, Dilma Rousseff., pela vitória nas urnas e reafirmou o apoio e 
colaboração para fortalecer os laços de amizade entre ambos os países. Lugo 
mostrou otimismo de que os acordos firmados com o Brasil durante o mandato 
do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, possam ter continuidade durante 
o novo governo. O presidente paraguaio deverá se encontrar com Dilma 
Rousseff durante a Cúpula do Mercosul, que ocorrerá em dezembro, na cidade 
brasileira de Foz do Iguaçu (IP Paraguay – Nacionales – 01/11/2010; IP 
Paraguay – Nacionales – 02/11/2010; La Nación – Política - 03/11/2010).   

Resultados de eleições no Brasil não modificam acordos sobre Itaipú 

O diretor da empresa Itaipú Binacional, Gustavo Codas, declarou que os 
compromissos assumidos pelo Brasil no Mercosul em relação a obras na Usina
de Itaipú se manterão no mesmo ritmo, e tendo sido assumidos no bloco não 
estão pendentes de novas decisões do novo governo brasileiro eleito (IP 
Paraguaia – Nacionales – 02/11/2010).


