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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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Observatório de Política Exterior Paraguaya 

 
V Reunião de Ministros das Relações Exteriores da Unasul 

 
Entre os dias 24 e 25 de agosto, em Buenos Aires, os ministros das Relações 
Exteriores da Unasul se reuniram. O primeiro tema discutido foram propostas 
para fazer frente à crise econômica internacional. Foi proposto um plano 
conjunto para combater a crise cujos eixos centrais são a criação de um 
sistema multilateral de pagamentos em moedas locais e de um banco de 
desenvolvimento da região para servir de fundo de reservas. A reunião girou 
em torno do pacote de medidas que havia sido proposto pelo Conselho Sul-
Americano de Economia e Finanças. O vice-ministro da Economia argentino, 
Roberto Feletti, declarou que o objetivo principal dessas iniciativas é preservar 
o mercado sul-americano frente às crises e à volatilidade financeira por meio 
de uma revisão de toda a arquitetura financeira regional. Segundo Feletti, os 
grupos de trabalho visaram assegurar as economias da região a curto e longo 
prazo. No encontro, os ministros trataram também do reconhecimento da 
missão da Unasul no Haiti, e, nesse sentido, decidiram prorrogar o mandato da 
Secretaria Técnica do bloco que trabalha para o fortalecimento institucional do 
país centro-americano. Foram discutidas, também, questões referentes à 
criação de um Conselho Eleitoral com o intuito de aprofundar a integração 

entre os países da região. (IP Paraguay –Internacionales – 25/08/2011).  

  

  
Christian Mirza foi nomeado novo diretor do Instituto Social do Mercosul 

 
No dia 25 de agosto, Christian Mirza assumiu o cargo de diretor do Instituto 
Social do Mercosul. O evento contou com a presença do alto representante 
geral do bloco, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que destacou a 
importância do fortalecimento da dimensão social da instituição (IP Paraguay – 

Internacionales –25/08/2011).   

 

 
XII Reunião do Fórum de Cooperação América Latina e Leste da Ásia 

 
No dia 25 de agosto, em Buenos Aires, ocorreu a XII reunião do Fórum de 
Cooperação América Latina-Leste da Ásia. A delegação paraguaia reiterou a 
importância de se promover esforços com o objetivo de melhorar a cooperação 
econômica entre os países latino-americanos e leste-asiáticos, considerando-
se as necessidades especiais de economias vulneráveis como os pequenos 
países insulares e Estados sem litoral marítimo. Na declaração ministerial 
celebrada, estabeleceu-se o compromisso das duas regiões para uma maior 
cooperação através do conhecimento mútuo e estreitamento da cooperação 
em áreas como ciência e tecnologia, esportes, economia, sociedade e turismo 

(ABC Color – Política – 26/08/2011; IP Paraguay – Política – 26/08/2011).   

 

 
Filártiga criticou posição da presidente argentina 
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O secretário político da Junta de Governo do Paraguai, Darío Filártiga, criticou 
o posicionamento da presidente argentina Cristina Kirchner em relação à 
entrada da Venezuela no Mercosul. Kirchner defendeu a substituição da 
cláusula de Ushuaia do Mercosul. Filártiga não considera a Venezuela um país 
democrático e o que impossibilita sua inserção no bloco é a clausula de 
Ushuaia, a qual exige que os países-membros sigam princípios democráticos, 
resultando em expulsão caso desrespeitem tal condição (ABC Color – Política 
– 28/08/2011). 

 

  
Brasil aprovou pagamento de compensação ao Paraguai por energia 

elétrica 

 
No dia 29 de agosto, o governo brasileiro autorizou o pagamento da 
compensação adicional ao Paraguai referente à energia  produzida pela 
hidrelétrica binacional de Itaipu cedida ao Brasil (IP Paraguay – Economía – 

29/08/2011; La Nación – Negocios – 30/08/2011).  

 

 
Parlamentares paraguaios do Mercosul discordaram com 

empreendimento em Aña Cuá 
 
No dia 30 de agosto, a representação paraguaia no Parlamento do Mercosul 
(Parlasul) emitiu um comunicado manifestando sua contrariedade frente à 
intenção do governo paraguaio de mecanizar, junto à Argentina, o braço hídrico 
de Aña Cuá, situado sobre o rio Paraná. O comunicado, assinado pelo 
parlamentar Alfonso González Nuñez, afirma que a obra não trará benefícios 
ao Paraguai e menciona uma série de reivindicações nacionais que devem ser 
resolvidas antes de se iniciar qualquer compromisso bilateral com o país 

vizinho (IP Paraguay – Economía – 30/08/2011).  

 

 
Paraguai defendeu o fortalecimento da Unasul 

 
No dia 30 de agosto, o diretor técnico da Unasul, César Cabral, ratificou que a 
estratégia do Paraguai, que assume a presidência do bloco sub-regional no 
final de outubro, será a de seguir fortalecendo e consolidando a Unasul. O 
comunicado foi feito durante a reunião ordinária do Comitê Coordenador de 
Saúde, em Assunção. O encontro abordou dois temas: a conjuntura 
internacional da saúde e a avaliação do seguimento do plano quinquenal 2010-
2015. Cabral comentou que debateram a visão sobre saúde da Unasul no 
contexto das reformas que estão ocorrendo na Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e na Organização Panamericana de Saúde (OPS) de forma que 
documentos sejam confeccionados com o intuito de expor uma visão unificada 
do bloco sobre essas duas organizações. Sobre a avaliação do plano 
quinquenal, Cabral afirmou que houve avanços em algumas áreas, poucos 



 

 

Observatório de Política Exterior Paraguaya 

progressos em outras e algumas outras tiveram muitas dificuldades em função 
de problemas de financiamento (IP Paraguay – Sociedad – 30/08/2011). 
 
 
Ministro de Educação do Paraguai manifestou-se na reunião hemisférica 

sobre avaliação da Primeira Infância 

 
Em Assunção, durante a Reunião Hemisférica sobre Avaliação da Primeira 
Infância, o ministro da Educação do Paraguai, Luis Alberto Riart, ressaltou a 
necessidade da criação de um modelo que atenda as especificidades dos 
diferentes contextos sociais para a educação, exemplificando o fracasso dos 
modelos que não atendem a essas demandas. O ministro citou o caso 
paraguaio e suas estatísticas sobre a pobreza. O encontro reúne 
representantes de 25 países e de organizações internacionais, além de 
especialistas nacionais e estrangeiros. A reunião é resultado de um 
compromisso hemisférico sobre educação de primeira infância firmado na VI 
Reunião de Ministros de Educação da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), ocorrida no Equador em 2009. O encontro internacional tem como 
objetivo promover uma cultura na primeira infância para sustentar decisões 
voltadas a melhorar a qualidade do cuidado infantil e outros componentes da 
educação por meio de troca de experiências entre os países (IP Paraguay – 
Sociedad – 31/08/2011). 
 
 
Lugo participou de reunião na Câmara de Comércio Paraguaio-Vietnamita 

 

O presidente paraguaio, Fernando Lugo, presidiu a sessão de inauguração da 
Câmara do Comércio, Indústria e Cultura Paraguaio-Vietnamita, instituição que 
aprofundará relações bilaterais para promover um constante fluxo de missões 
empresariais, impulsionando investimentos entre as duas nações. O ministro 
das Relações Exteriores, Jorge Lara, também participou da cerimônia e, na 
ocasião, o embaixador do Vietnã, Nguyen Van Dao, destacou que a 
constituição da Câmara apresenta possibilidades para estreitar as relações 
econômicas e de intercâmbio comercial entre as duas nações (La Nación – 
Política – 30/08/2011). 
 
 
Canese solicitou intervenção da presidente argentina para a resolução de 

impasse 
 
No dia 29 de agosto, em Assunção, a ministra de Minas e Energia do Paraguai, 
Mercedes Canese, solicitou publicamente que a presidente da Argentina, 
Cristina Kirchner, intervenha no processo de venda de energia elétrica do 
Paraguai ao Uruguai que será transportada pelo território argentino.  De acordo 
com a ministra, Kirchner é importante para acelerar a negociação entre os dois 
países. No dia 31 de agosto, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Lara 
Castro, afirmou que existe vontade dos governos do Paraguai e da Argentina 
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em superar esses obstáculos, apesar das dificuldades (ABC Color – Economia 
– 31/08/11; IP Paraguay – Economia – 29/08/11). 
 


