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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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Paraguai e República Árabe Saharaui assinaram comunicado conjunto1 

 
No dia 18 de agosto, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Jorge 
Lara Castro, encontrou-se com o ministro para América Latina da República 
Saharaui Democrática, Hach Ahmed Bericalla e assinaram um comunicado 
conjunto. O documento em questão enfatizava a base de respeito mútuo e 
defesa dos princípios e propósitos presentes na Carta da Organização das 
Nações Unidas, especialmente o da livre-determinação dos povos e 
manutenção da paz (IP Paraguay – Sociedad – 18/08/2011, ABC Color – 
Política – 20/08/2011).  

 
 

Paraguai e Equador destacaram a importância do fortalecimento da 
comunicação para promover o desenvolvimento 

 
No dia 18 de agosto, o ministro da Secretaria de Informação e Comunicação 
para o Desenvolvimento (SICOM), Augusto dos Santos, e o vice-ministro da 
Coordenação do Desenvolvimento Social do Equador, Mauricio León Guzmán, 
reuniram-se em Quito. Dentre os temas discutidos, estão a análise de futuras 
alianças para trabalhos conjuntos em matéria de comunicação para o 
desenvolvimento e para a área social no âmbito da Unasul. Os ministros 
trataram da importância da construção de grupos de trabalhos entre os países 
da região a fim de buscar melhores condições de vida nos países sul-
americanos (IP Paraguay – Sociedad – 18/08/2011).  
 
 

Chanceleres da UNASUL analisaram saída para a crise econômica 
 
No dia 24 de agosto, ocorreu a Reunião Extraordinária do Conselho de 
Ministros e Ministras das Relações Exteriores da União das Nações Sul-
Americanas (UNASUL) em Buenos Aires, Argentina. A reunião teve como 
objetivo discutir uma política comum do bloco para o enfrentamento da crise 
econômica internacional e ações que aprofundem a integração regional. Ainda 
no mesmo dia, os chanceleres aprovaram o uso de moedas locais, em vez do 
dólar, no comércio regional (ABC Color – Política – 24/08/2011; IP Paraguay – 
Economia – 23/08/2011; La Nación – Mundo – 25/08/2011). 

                                                
1 Nos dias 21, 22 e 23 de agosto não houve notícias de Política Externa paraguaia. 


