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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;  
 
Mestranda em Relacoes Internacionais (Programa San Tiago Dantas – 
UNICAMP/UNESP/PUC-SP): Camila Cristina Ribeiro Luis. 
 
Mestranda em História (UNESP, Franca): Adriana Suzart de Pádua (bolsista 
FAPESP). 
 
Graduada em Relações Internacionais (UNESP, Franca): Celeste de Arantes 
Lazzerini. 
 
Graduandos em Relações Internacionais: Beatriz Flório Pereira, Felipe Garcia 
Moreira, Laerte Apolinário Júnior, Raphael Camargo Lima (bolsista 
CNPq/Pibic), Sarah Machado (bolsista CNPq). 
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XXX Reunião de ministros da Saúde do Mercosul1 

 
No dia 9 de junho, durante a XXX Reunião de ministros da Saúde do Mercosul, 
os representantes dos países membros firmaram um acordo que visa 
impulsionar a implementação e a promoção da saúde como critério central da 
política regional do bloco, com o intuito de fomentar a equidade na busca da 
saúde e bem-estar. Os ministros do Mercosul defenderam que mediante 
atitudes e comportamentos favoráveis à saúde, por um enfoque participativo 
centrado na população, suas necessidades, desenvolvimento dos diferentes 
atores e criando condições e meios necessários para a preservação do 
ambiente e melhoramento da saúde individual e coletiva da população dessa 
maneira é possível criar comunidades saudáveis na região. Segundo os 
ministros, seria necessária uma articulação entre Estado e sociedade para 
adoção de políticas mais exitosas (ABC Color – Locales – 11/06/2011; IP 
Paraguay – Sociedad – 09/06/2011).   
 
 

Lugo reuniu-se com presidente eleito do Peru 
 
No dia 10 de junho, o presidente paraguaio, Fernando Lugo, recebeu o 
presidente eleito do Peru, Ollanta Humala, na residência presidencial em 
Assunção. Durante o encontro, do qual também participaram o ministro das 
Relações Exteriores paraguaio, Jorge Lara Castro, e o secretário-geral da 
presidência, Angel López Perito, Lugo parabenizou Humala pela vitória eleitoral 
e agradeceu a visita. Por sua vez, Ollanta Humala manifestou a disposição de 
estreitar laços culturais e econômicos que unem Paraguai e Peru (IP Paraguay 
– Política – 10/06/2011; La Nación – Política – 11/06/2011). 
 
 

Foi realizada a XL Reunião de Ministros da Educação do Mercosul 
 
No dia 10 de junho, encerrou-se a XL Reunião de Ministros da Educação do 
Setor Educativo do Mercosul, realizada em Assunção, no Paraguai. 
Participaram do encontro os ministros da Educação do Paraguai, do Brasil e da 
Bolívia e representantes dos ministros da Educação de Argentina, Uruguai, 
Chile, Colômbia e Equador. Durante a reunião foram debatidos  os trabalhos 
realizados pelo Comitê Coordenador Regional, pelas Comissões Regionais 
Coordenadoras de Áreas e pelos Grupos Gestores de Projetos, que possibilitou 
a construção conjunta e aprovação do Plano de Ação do Setor Educativo do 
Mercosul 2011-2015 (ABC Color – Locales – 11/06/2011). 
 
 

Conselho do Mercado Comum do Mercosul revisou temas para próxima 
Cúpula 

 

                                                
1  Nos dias 12 e 13 de junho, não houve notícias referentes à política externa paraguaia 
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No dia 13 de junho, o chanceler paraguaio, Jorge Lara Castro, presidiu a 
reunião da Seção Nacional do Conselho do Mercado Comum do Mercosul,  
onde se realizou uma revisão dos temas a serem tratados na próxima Cúpula 
do Mercosul, que se realizará em 28 e 29 de junho em Assunção. De acordo 
com o Ministro da Fazenda, Dionisio Borda, que também participou da reunião, 
o Paraguai apresentará um projeto a favor da efetivação do livre trânsito de 
pessoas e mercadorias no bloco. Na reunião, decidiu-se implementar o 
Sistema de Informação Ambiental (SIAM) para ajudar no monitoramento das 
reservas ambientais (IP Paraguay – Sociedad – 13/06/2011; IP Paraguay – 
Sociedad – 15/06/2011; La Nación – Negócios - 14/06/2011). 
 
 

Congresso paraguaio adiou indefinidamente a entrada do Paraguai na 
Unasul 

 
No dia 14 de junho, a maioria da Câmara dos Deputados adiou o projeto de lei 
que aprovaria o tratado constitutivo da União das Nações Sul-americanas 
(UNASUL). Carlos Soler, líder da bancada Pátria Querida e autor do pedido, 
afirmou que não era o momento adequado para tratar de uma questão tão 
delicada. O vice-presidente paraguaio, Federico Franco, afirmou que o 
pensamento político do Mercosul e da Unasul são diferentes. Segundo ele, não 
há possibilidade da Unasul ocupar o espaço do bloco aduaneiro (ABC Color –  
Política – 15/06/2011; ABC Color – Nota – 16/06/2011; La Nación – Política – 
15/06/2011; IP Paraguay – Política – 14/06/2011). 
 
 

Conare concedeu refúgio a ex-governador boliviano Mario Cossio 
 

No dia 14 de junho, A Comissão Nacional de Refugiados (CONARE) ratificou, 
por unanimidade, refúgio político ao ex-governador de Tarija, Bolívia, Mario 
Cossio. A comissão também concedeu refúgio permanente aos familiares do 
ex-governador e a seu assessor Rubén Ardaya (ABC Color – Política – 
15/06/2011; IP Paraguay – Internacionales – 15/06/2011). 
 
 

 
Mercosul e União Europeia investirão 18 milhões de euros em projetos de 

energia limpa 

 
No dia 14 de junho, em Assunção, foi apresentado o projeto Econormas, 
parceria entre a União Europeia (UE) e o Mercosul. No plano estão previstos 
18 milhões de euros em projetos que fomentem o uso de energia limpa em 
pequenas e médias empresas na região, como o objetivo de melhorar a 
qualidade dos produtos do Mercosul (IP Paraguay – Sociedad – 15/06/2011). 
 


