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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, Leonardo Ullian Dal Evedove;  
 
Mestrandos 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 
(Bolsista CNPq), Sarah Machado (bolsista CNPq). 
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Paraguai aprovou envio de missão de paz ao Haiti 
 
No dia 11 de novembro, a Câmara de Senadores anunciou a aprovação para o 
envio de um contingente das Forças Armadas paraguaias que comporá a 
missão de paz no Haiti. O grupo será composto por 1 oficial superior, 5 oficiais 
subalternos e 25 sub-oficiais.. Entre os dias 6 de novembro e 12 de dezembro, 
as tropas estarão em treinamento conjunto em Recife, Brasil, para se juntar ao 
14º Batalhão do Exército brasileiro e compor a missão em até 6 meses (ABC 
Color – Política – 12/11/2010). 
 
 
 

BCP rechaçou decisão do FED 
 

O Banco Central Paraguaio (BCP) rechaçou a decisão do Banco Central dos 
Estados Unidos (FED) de injetar cerca de US$ 600.000 no mercado norte-
americano até meados de 2011. Segundo o membro da diretoria do BCP, Luis 
Campos, a medida afeta o mundo inteiro porque os países se vêem ante um 
fluxo de dólares que inunda todos os circuitos financeiros e valoriza as demais 
moedas. Nesse sentido, Campos declarou que as autoridades monetárias de 
outros países têm que tomar certas medidas que acabam culminando em uma 
guerra de divisas. A posição paraguaia seguiu a mesma crítica feita por Brasil, 
Argentina e alguns países europeus na última reunião do G20 realizada em 
Seul, Coréia do Sul (ABC Color – Economía – 13/11/2010; La Nación – 
Negócios – 13/11/2010). 
 

 
Ministro da Fazenda reuniu-se com membros da UE 

 
No dia 15 de novembro, em Bruxelas, Bélgica, o ministro da Fazenda, Dionisio 
Borda, iniciou uma série de reuniões com autoridades da União Européia (UE) 
e dirigentes do Banco Europeu de Investimentos. No dia 16, Borda reuniu-se 
com o Comissário de Comércio da Comissão Europeia, Karel de Gucht, para 
debater a relação do Mercosul com o bloco europeu no contexto da retomada 
das negociações sobre o acordo de livre comércio entre as duas regiões. 
Segundo Borda, a Comissão Europeia manifestou interesse em aprofundar o 
relacionamento com o Paraguai, aumentando o investimento e o 
desenvolvimento do setor privado, bem como a cooperação técnica e financeira 
a ser executada (ABC Color – Economía – 17/11/2010; IPParaguay – 
Economía – 14/11/2010; IPParaguay – Nacionales – 15/11/2010; IPParaguay – 
Economia - 17/11/2010). 
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Paraguai apoiou entrada de empresas brasileiras 

 
O governo paraguaio declarou que o país oferecerá segurança jurídica e 
energética aos empresários brasileiros para fomentar a instalação de empresas 
brasileiras no país guarani (ABC – Economía – 15/11/2010). 
 
 

Paraguai participou de reunião do Comitê do Patrimônio Imaterial 
 
No dia 15 de novembro, o Paraguai presidiu a V Reunião do Comitê 
Intergovernamental do Patrimônio Cultural Imaterial da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura realizada em Nairobi, 
Kenia. Segundo o representante paraguaio, Guillermo Sequera, a presença do 
país como um dos 25 membros eleitos para o Comitê pela Assembléia Geral 
dos Estados Parte é de suma importância, por reconhecer internacionalmente o 
esforço do Paraguai quanto à proteção e recuperação de seu patrimônio 
cultural (IPParaguay – Cultura – 15/11/2010). 
 

 

Paraguai foi eleito para mesa diretora da CIM 
 
O Paraguai foi eleito como membro da mesa diretora, junto com Brasil, Costa 
Rica, Panamá e Trinidad y Tobago, durante a 35º Assembléia de Delegadas da 
Comissão Interamericana de Mulheres (CIM), realizada na Cidade do México. 
Desta maneira, o país auxiliará na direção dos trabalhos do foro hemisférico de 
discussão política dos temas de gênero da Organização dos Estados 
Americanos pelo próximo biênio (IPParaguay – Nacionales – 15/11/2010). 
 
 

Rivas declarou que posição sobre mudança climática está definida 
 
O ministro do Ambiente, Oscar Rivas, declarou que a posição nacional está 
praticamente definida para a Cúpula sobre Mudança Climática a ser realizada 
em novembro em Cancún, México. De acordo com Rivas, o acordo elaborado 
na reunião anterior ocorrida em Copenhague será rechaçado. O argumento é 
de que o ajuste não compromete realmente as partes que mais emitem gás 
carbônico e nem reconhece o compromisso verdadeiro dos países menos 
desenvolvidos como o Paraguai. Ademais, serão solicitadas compensações 
mais razoáveis sobre a contribuição que realiza como país pouco contaminante 
e altamente receptor dos efeitos (ABC Color – Locales – 16/11/2010). 
 
 
 

Lacognata viajou à Bolívia 
 

No dia 18 de novembro o chanceler paraguaio, Héctor Lacognata, viajou para 
Santa Cruz, Bolívia, para participar da IV Reunião do Mecanismo de Diálogo 2 
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+ 2 Paraguai - Bolívia. Na ocasião, estiveram presentes os ministros das 
Relações Exteriores e de Defesa de ambos os países. O objetivo do encontro é 
debater assuntos bilaterais nas áreas de política exterior, segurança e defesa, 
e integração regional (IPParaguay – Agenda – 16/11/2010; IPParaguay - 
17/11/2010). 
 
 

Lugo confirmou presença em Cúpulas internacionais 
 

O presidente Fernando Lugo confirmou presença na IV Cúpula de chefes de 
Estado e de Governo dos países membros da Unasul. O encontro será nos 
dias 25 e 26 de novembro, em Georgetown, Guiana. Igualmente, Lugo estará 
presente na XL Cúpula do Mercosul, no dia 17 de dezembro, em Foz do 
Iguaçu, Brasil. Na ocasião, está prevista uma reunião entre o presidente 
paraguaio e a presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff (ABC Color – Política 
– 17/11/2010; IPParaguay – Nacionales – 16/11/2010; La Nación – Política – 
17/11/2010).  
 
 

Paraguai e Uruguai firmaram acordo 
 

No dia 16 de novembro, o ministro da Defesa paraguaio, General Cecilio Pérez 
Bordón, e seu homólogo uruguaio, Luis Rosadilla, firmaram um acordo de 
cooperação no âmbito da Defesa. O objetivo do acordo é facilitar o intercâmbio 
nas áreas da ciência e tecnologia, além de promover a intercomunicação entre 
os países.  O acordo também pretende desenvolver uma relação bilateral nas 
áreas de pesquisa e desenvolvimento, aquisição de bens e serviços de defesa 
e apoio logístico. O cumprimento do ajuste se dará por meio de visitas mútuas 
de delegações de alto nível a instituições civis e militares, entre outras (ABC – 
Política – 17/11/2010).  
 

 


