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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 Relações Internacionais (Programa San Tiago Dantas – 
UNICAMP/UNESP/PUC-SP): Camila Cristina Ribeiro Luis 

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

 
Graduada em Relações Internacionais: 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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Paraguai1 sediou reunião do Grupo Mercado Comum 
 
Entre os dias 16 e 17 de junho, no Paraguai, deu-se a sessão ordinária do 

Grupo Mercado Comum. O encontro se trata de uma reunião preparatória da 
agenda dos temas que serão debatidos na Cúpula de Chefes de Estado do 
Mercosul do dia 29 de junho. Segundo o vice-ministro das Relações Exteriores 

paraguaio, Manuel Cáceres, já no dia 16 de junho haviam sido elaborados 
todos os pontos. Dentre eles, o vice-chanceler destacou a eliminação do duplo 
pagamento da tarifa externa comum, o livre trânsito de bens, as assimetrias, a 

consolidação da união aduaneira, os programas que já estão agendados e os 
temas de dia-a-dia do Mercosul. No tocante aos entraves, Cáceres afirmou que 
o contencioso da banana já foi solucionado na Argentina e que o tema principal 

a ser discutido deve ser a livre circulação de mercadorias (La Nación – 
Negocios – 17/06/2011). 
 
 

                                                   
1 Não houve noticias referentes à Politica Externa paraguaia nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de junho. 


