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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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Itamaraty pediu segurança para brasileiros radicados no Paraguai1 
 

O governo brasileiro, representado pelo Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil, expressou preocupação ao presidente paraguaio, Fernando Lugo, pelas 
invasões violentas de terras que ocorrem em Ñacunday, no departamento de 
Alto Paraná, devido à presença de colonos brasileiros que residem legalmente 
no Paraguai. O Itamaraty pediu à Chancelaria Nacional e a Lugo garantia de 
segurança dos proprietários e dos bens dos brasileiros que residem no local. 
De acordo com o chanceler paraguaio, Jorge Lara Castro, o governo do 
Paraguai está se esforçando para resolver tal situação (ABC Color – Política – 
02/07/2011, IP Paraguay – Política – 04/07/2011; ABC Color – Política – 
05/06/2011; La Nación – Política - 05/07/2011). 
 
 

Governo paraguaio negou mal-estar por ausência de Cristina na Cúpula 
do Mercosul 

 
O vice-ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Juan Esteban Aguirre, 
negou que tenha havido mal-estar no governo pela ausência da presidente da 
Argentina,  Cristina Fernández Kirchner, na XLI Cúpula do Mercosul, ocorrida 
na semana passada. De acordo com Aguirre, as negociações para venda de 
energia hidrelétrica paraguaia ao Uruguai, via Argentina, não dependiam na 
presença da presidente na reunião (IP Paraguay – Política - 04/07/2011).  
 

 
Presidente Lugo viajou a Caracas 

 
O presidente Fernando Lugo viajou no dia 4 de julho a Caracas, Venezuela, 
para participar das comemorações do bicentenário de independência do país. 
Lugo aproveitou a ocasião para se reunir com o presidente venezuelano, Hugo 
Chávez, e, além de desejar melhoras para seu estado de saúde, ambos 
discutiram a dívida da Petropar, estatal exploradora de petróleo paraguaia, com 
a PDVSA, estatal venezuelana (ABC Color – Política – 05/07/2011; La Nación – 
Política - 05/07/2011). 
 

 
Lugo manifesta condolências à família de Itamar Franco 

 
No dia 2 de julho, o presidente Fernando Lugo manifestou seus sentimentos à 
família do ex-presidente brasileiro, Itamar Franco, falecido no mesmo dia. Em 
seu comunicado, Lugo relembrou a importância das ações políticas de Franco 
bem como o plano real (IP Paraguay – Política – 02/07/2011). 
 
 
 

                                                
1
 Não houve notícias referentes à política externa paraguaia nos dias 06 e 08 de julho 
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