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Comitê do Mercosul Cultural reuniu-se em Assunção
1
 

 

No dia 22 e 23 de junho, o Comitê de Coordenação Regional do Mercosul Cultural 

realizou sua XXXII reunião em Assunção, no Paraguai, tendo como participantes 

representantes de Argentina, Brasil, Chile, Peru, Paraguai e Uruguai. No encontro, foi 

acordado a elaboração de um Plano Estratégico de Integração Cultural para identificar 

as diferenças entre o funcionamento normativo estabelecido nos países do Mercosul que 

dificultam a integração cultural. Temas institucionais da Secretaria Técnica do 

Mercosul, do Fundo Cultural do Mercosul e do Patrimônio Cultural do Mercosul 

também foram abordados (IP Paraguay – Cultura – 24/06/2011). 

 

 

Presidente Lugo reuniu-se com ministro canadense 

 

No dia 24 de junho, o presidente Fernando Lugo reuniu-se com o ministro de Comércio 

Internacional do Canadá, Edward Fast, em Assunção, com o objetivo de elevar o nível 

de comércio entre os dois países. O encontro teve como objetivo central promover 

investimentos canadenses, incentivar as exportações paraguaias no Canadá e tratar do 

estudo técnico que está sendo realizado sobre a presença da empresa canadense Río 

Tinto Alclan no Paraguai (IP Paraguay – Economía – 24/06/2011). 

 

 

Mercosul e Canadá iniciaram diálogo sobre possibilidade de um acordo de livre 

comércio 

 

No dia 24 de junho, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, representando o 

Mercosul, Jorge Lara Castro, e o ministro do Comércio Internacional do Canadá 

reuniram-se  na sede da Chancelaria Nacional. A reunião teve como objetivo iniciar um 

diálogo exploratório com vistas a avaliar a possibilidade de negociar um acordo de livre 

comércio entre o Mercosul e o Canadá (IP Paraguay – Política – 24/06/2011). 

 

 

Cúpula Social do Mercosul ocorreu em Assunção 

 

Entre os dias 28 e 29 de junho, em Assunção, ocorreu a Cúpula Social do Mercosul. O 

encontro tratou de temas como o fim da violência contra crianças e adolescentes e a 

revisão de aspectos culturais, econômicos e formas de organização/ convivência social. 

Outros temas abordados também foram soberania, integração regional e dimensões 

institucionais (ABC Color – Locales – 28/06/2011).  

 

 

Paraguai e Argentina buscam acordo sobre venda de energia ao Uruguai 

 

No dia 28 de junho, em Buenos Aires, a delegação paraguaia comandada pela vice-

ministra de Minas e Energia, Mercedes Canese, esteve em reunião com autoridades 

                                                
1Não houve notícias relacionadas a Política Externa Paraguaia no dia 27 de junho 
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argentinas. O encontro teve como objetivo definir aspectos técnicos do acordo bilateral 

que possibilitará ao Paraguai vender energia de sua hidrelétrica de Acarahy ao Uruguai, 

passando por território argentino (IP Paraguay – Economía – 27/06/2011; ABC Color – 

Politica - 28/06/2011).   

 

 
Iniciou-se reunião do Conselho do Mercado Comum do Mercosul 

 

No dia 28 de junho, no Paraguai, iniciou-se a XLI Reunião Ordinária do 
Conselho do Mercado Comum do Mercosul. Chanceleres, ministros da 
Economia, Fazenda, Indústria e Comércio, presidentes de Bancos Centrais e 
outras delegações participaram das reuniões. No dia 29, ao final do encontro, o 
Uruguai assumiu a presidência pró-tempore do Mercosul. Durante a cúpula, os 
governos reafirmaram seu compromisso com o combate a pobreza e a 
democratização dos meios de comunicação. Em seu discurso inaugural, a 
presidente brasileira, Dilma Rousseff, argumentou que o desenvolvimento 
do Mercosul foi proveniente da atenção depositada a setores carentes. O 
governo argentino pronunciou-se a favor da criação de um parlamento do 
Mercosul com representantes eleitos diretamente pelo povo  (IP Paraguay 
– Política – 28/06/2011; IP Paraguay – Mercosur – 29/06/2011; IP Paraguay – 
Política – 29/06/2011). 

 
 

Ministros da Economia do Mercosul firmaram acordo de livre trânsito de 
mercadorias 

 

No dia 28 de junho, no Paraguai, durante a XLI Reunião Ordinária do Conselho 
de Mercado Comum do Mercosul, os ministros da Economia e chanceleres dos 
países do Mercosul aprovaram normas orientadas a fortalecer o processo de 
integração. Dentre as medidas aprovadas cabe destaque para o Protocolo para 
o Livre Trânsito de Mercadorias. O Paraguai recebeu apoio da Argentina para 
selar a declaração e assegurar a liberdade de trânsito de mercadorias e dos 
meios de transporte que circulam pelo interior dos territórios dos países do 
Mercosul. No dia 29 de junho, o presidente paraguaio, Fernando Lugo, 
declarou que, após os 20 anos de existência do bloco, o Mercosul tem que 
superar os erros que criaram suas debilidades e assimetrias (La Nación – 
Política – 29/06/2011; La Nación – Política – 30/06/2011). 
 
 

Ministros das Indústrias do Mercosul se propõem a potencializar a 
integração produtiva 

 

Os ministros da Indústria e Comércio do Mercosul decidiram manter reuniões 
permanentes para melhor aproveitar os mercados internos e revitalizar as 
indústrias e as exportações de todos os países do bloco para o mundo. A 
primeira reunião de ministros da Indústria e Comércio do Mercosul se realizou 
com presença da ministra da Indústria da Argentina, Deborah Giorgi, do 
ministro da Indústria e Energia do Uruguai, Roberto Kreimerman e do ministro 
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da Indústria e Comércio do Paraguai, Francisco Rivas e da secretária de 
Comércio Exterior do Brasil, Natalia Praceres. Na ocasião, a Argentina pediu 
aos demais membros do bloco para examinar todos os efeitos da relação da 
China com o Mercosul, especificamente a entrada de produtos chineses. A 
ministra afirmou que o bloco deve melhorar o seu instrumento de defesa 
comercial ante a invasão de produtos chineses. No dia 29 de junho, os países 
declararam que apoiaram a integração energética do bloco para que todos 
possam dispô-la livremente (ABC Color – Política – 30/06/2010; IP Paraguay – 
Política – 28/06/2011). 
 
Brasil e Paraguai assinaram acordos de cooperação no combate ao crime 

organizado 
 

No dia 28 de junho, durante a Reunião do Conselho do Mercado Comum no 
Paraguai, os governos do Paraguai e do Brasil firmaram uma série de acordos 
de cooperação. O objetivo das partes é harmonizar o intercâmbio de 
informações, tecnologia e desenvolvimento científico visando obter resultados 
mais eficientes no combate ao crime organizado transnacional, a promoção da 
segurança pública e a prevenção ao uso indevido de drogas (IP Paraguay – 
Política – 28/06/2011). 
 
 

Presidente do Uruguai pediu apoio à entrada da Venezuela no Mercosul 
 

No dia 29 de junho, no Paraguai, durante a Cúpula de Chefes de Estados do 
Mercosul, o presidente uruguaio, José Mujica, pediu a entrada da Venezuela no 
bloco. Segundo ele, a sua presença fortaleceria o Mercosul. Atualmente, a 
entrada da Venezuela no Mercosul depende somente da aprovação do 
Congresso paraguaio. Mujica ainda afirmou que as diferenças entre o Brasil e 
os outros países do bloco são produto do próprio tamanho dos territórios. As 
declarações do governo paraguaio e uruguaio destacaram a vontade política 
como maneira de superar as dificuldades próprias do processo de integração 
(IP Paraguay – Política – 29/06/2010; La Nación – Política – 30/06/2011).  
 
 

Mercosul lamentou posição de Ministro britânico 

 
No dia 29 de junho, o Mercosul rechaçou as declarações do ministro de Defesa 
britânico, Liam Fox, acerca do poder bélico brtiânico nas Malvinas. O bloco 
advogou que desaprova o descompromisso britânico com as negociações com 
a Argentina sobre a legitimidade do domínio daquele território (IP Paraguay – 
Política – 29/06/2011). 
 
 

Em reunião, Lugo e Rousseff discutiram tema energético 
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No dia 29 de junho, em reunião bilateral, o presidente paraguaio, Fernando 
Lugo, e sua homóloga brasileira, Dilma Rousseff, negociaram a venda de 
energia elétrica paraguaia de Itaipu (IP Paraguay – Notícia – 29/06/2011). 
 
 

Paraguai e Japão firmaram acordo de cooperação alimentar 

 
No dia 29 de junho, no Paraguai, durante a Cúpula de Chefes de Estados do 
Mercosul, os governos do Paraguai e do Japão celebraram acordo de 
cooperação alimentar que prevê um financiamento não-reembolsável para o 
Projeto de Seguridade Alimentar para Agricultores com Escassos Recursos. O 
Japão participou da Cúpula como convidado especial (IP Paraguay – Política– 
29/06/2011).  
 


