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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 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 (bolsista CNPq). 
 
 
Chancelarias do Paraguai e da Espanha trocaram dados sobre atividade 

consular 
 
A vice-ministra de Administração e Assuntos Técnicos do Ministério das 
Relações Exteriores, Lilianne Lebrón-Wenger, reuniu-se com o Subsecretário 
de Assuntos Exteriores e de Cooperação da Chancelaria espanhola, Antônio 
López Martínez, em Madri. Durante o encontro, os subsecretários de Estado 
trocaram informações sobre os processos vinculados à atividade consular e ao 
funcionamento da gestão das relações exteriores. Foi analisada também a 
possibilidade de estabelecer uma relação de cooperação que contribua para 
tornar mais eficiente os serviços na área de informática, processamento de 
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dados, recursos humanos, entre outros (IP Paraguay – Nacionales – 
05/11/2010). 
 
 
Paraguai integrou mesa diretiva da Comissão Interamericana de Mulheres 

 
A assessora técnica da Secretaria da Mulher, María Victoria Heikel participou 
da 35ª Assembleia de Delegadas da Comissão Interamericana de Mulheres 
(CIM), realizada no México ente os dias 3 e 5 de novembro. A CIM é o foro 
hemisférico de discussão política sobre os temas de gênero da Organização 
dos Estados Americanos. Heikel participou das atividades representando a 
ministra da Mulher, Gloria Rubin (IP Paraguay – Nacionales – 05/11/2010). 
 
 

SICOM e Embaixada da França realizaram oficina de redação radial 
 
A Secretaria de Informação e Comunicação para o Desenvolvimento Social 
(SICOM), por meio da Rádio Nacional do Paraguai, e a Embaixada francesa 
organizaram uma Oficina de Formação para Periodistas de Rádios Associadas 
à Radio França Internacional, realizada entre os dias 8 a 10 de novembro. O 
principal objetivo da Oficina foi somar conhecimentos sobre a redação de radio, 
um meio de comunicação oral. Ao fim do evento, a diretora da Rádio Nacional, 
Judith Vera, afirmou que a cooperação em capacitação entre a SICOM e a 
Rádio França Internacional continuará pelos próximos anos. Além disso, o 
ministro das Comunicações, Augusto dos Santos, disse que cada vez mais se 
discute o conceito de comunicação pública e destacou a cooperação já 
existente entre os países (IP Paraguay – Misceláneas – 05/11/2010; IP 
Paraguay – Nacionales – 10/11/2010). 
 
 

Paraguai exigiu reciprocidade comercial da Argentina 
 

O presidente da Federação Paraguaia de Madeireiros, Juan Carlos Altieri, 
informou a possibilidade de acrescentar mais 30 itens na lista de exportação 
para a Argentina como medida de compensação pelas Licenças Não-
Automáticas aplicadas aos móveis paraguaios pelos argentinos. Altieri afirmou 
ainda que, caso a proposta do Paraguai não prospere, serão introduzidas 
Licenças Não-Automáticas contra os móveis importados da Argentina. O 
dirigente madeireiro reuniu-se em Buenos Aires com o Diretor Nacional de 
Política Comercial Externa da Secretaria de Indústria da Argentina, Adrián 
Makut, e com dirigentes da Federação Argentina da Indústria de Madeira e 
Afins para anunciar a queixa do setor paraguaio e propor uma saída ao 
impasse suscitado pelas medidas argentinas (ABC Color – Economía – 
06/11/2010). 
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Observadores se reuniram com Lugo 

 
No dia 6 de novembro, o presidente Fernando Lugo Méndez recebeu na casa 
Mburuvicha Róga os integrantes da Missão de Observação Eleitoral da 
Organização dos Estados Americanos (MOE-OEA), que chegaram a Assunção 
para observar as eleições municipais do dia 7 de novembro. Durante o 
encontro, Lugo e o chefe da Missão, Enrique Ayala Mora, dialogaram sobre 
alguns aspectos das tarefas a serem realizadas durante as eleições. Mora 
também se reuniu com o presidente do Congresso Nacional, Oscar González 
Daher, informando ter observado um processo tranquilo, ordenado e 
organizado. Após as eleições, a MOE-OEA constatou que o país precisa de um 
código eleitoral que tenha mais dispositivos que permitam a formação de 
alianças partidárias e chamou atenção para o perigo das pesquisas de boca de 
urna. Também afirmou que a baixa porcentagem de votos nulos representa 
uma boa educação cívica no país (ABC Color – Política – 06/11/2010; ABC 
Color – Política – 07/11/2010; IP Paraguay – Nacionales – 05/11/2010; IP 
Paraguay – Nacionales – 08/11/2010).  
 
 

Lugo recebeu visita do Subsecretário Norte-americano para Assuntos 
Hemisféricos 

 
No dia 8 de novembro, o presidente Fernando Lugo, reuniu-se com o 
subsecretario de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos EUA, 
Arturo Valenzuela. O chanceler paraguaio, Héctor Lacognata, e a embaixadora 
norte-americana, Liliana Ayalde, também estiveram presentes na reunião. Na 
ocasião, foi debatida a cooperação entre os dois países no que tange a área de 
segurança pública e combate ao narcotráfico. Valenzuela afirmou que os EUA 
estão dispostos a enviar tropas de cooperação humanitária sempre que o 
Paraguai achar necessário. Além disso, discutiu-se a possibilidade de se 
incrementar o comércio entre os dois países, bem como os intercâmbios 
educativos e a cooperação científica e tecnológica. (ABC Color – Política – 
08/11/2010; ABC Color – Política – 09/11/2010; La Nación – Política – 
09/11/2010; IP Paraguay – Nacionales – 08/11/2010). 
 
 
Paraguai recebe doação da ONU para projetos de preservação ambiental  

 
A Organização das Nações Unidas (ONU) através de seu programa para 
Redução de emissões de Carbono por desmatamento e degradação florestal 
nos países em desenvolvimento (REDD), doará 4,7 milhões de dólares ao 
Paraguai. A doação deverá ser utilizada para programas nacionais de redução 
de emissões de gases poluentes e de preservação ambiental (ABC Color – 
Locales – 10/11/2010; IP Paraguay – Nacionales - 09/11/2010). 
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Paraguai foi designado como sede para programa educacional 

 
Em 10 de novembro, o Paraguai foi designado como sede da oficina regional 
de educação permanente. A oficina reúne programas de alfabetização 
desenvolvidos por 21 países ibero americanos e que foram aprovados pela 
Organização de Estados Ibero Americanos para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (OEI). O anúncio foi dado após uma reunião entre o presidente 
Fernando Lugo, e o Secretário Geral da OEI, Álvaro Marchessi. Segundo o 
ministro da educação e da cultura, Luis A. Riart, o país irá liderar um projeto no 
âmbito continental em matéria de educação permanente e alfabetização. A 
decisão da OEI se pauta no fato do Paraguai ter demonstrado alto 
compromisso com a educação no país. Atualmente existe um programa de 
educação permanente que pretende alfabetizar 255 mil adultos até o ano de 
2013 (IP Paraguay – Nacionales – 10/11/2010). 
 
 

Lugo confirmou presença em 2 eventos 
 

O presidente Fernando Lugo, confirmou que estará presente na próxima 
Cúpula da UNASUL, que será no dia 25 de novembro, na Guiana. Lugo 
também participará da XX Cúpula Iberoamericana de Chefes de Estado e 
Governo, que acontecerá nos dias 3 e 4 de dezembro, na Argentina. Neste 
encontro, os mandatários discutirão o tema: Educação para a inclusão social. O 
bicentenário da independência de vários países ibero americanos também será 
celebrado (ABC Color – Política – 11/11/10). 
 
 
 
 
 


