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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, Guilherme Paul Berdu, Izabella Prosdócimo, Jéssica Laine Santos de 
Paula Jacovetto, Laerte Apolinário Júnior, Lucas Eduardo Silveira de Souza, 
Raphael Camargo Lima (bolsista CNPq/Pibic), Sarah Machado (bolsista 
CNPq). 
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Paraguai e Argentina realizaram reunião sobre comércio bilateral 

 
No dia 02 de setembro, foi realizada, no palácio de San Martín, na Argentina, a 
V Reunião de Monitoramento do Comércio entre Paraguai e Argentina para 
análise dos obstáculos comerciais entre os dois países. Licença temporária 
para a soja e importações relacionada a têxteis, além de cobrança de tarifas 
diferenciadas, foram os principais temas discutidos durante a reunião (ABC 
Color – Economía – 03/09/2011). 
 
 

Aduanas de Paraguai e Argentina firmaram convênio 
 
A Direção Nacional de Aduanas firmou um convênio com a Direção Nacional 
Argentina para consecução de controle conjunto de cargas e mercadorias, bem 
como para intercâmbio de informação com o objetivo de reduzir o contrabando. 
O convênio estabelece monitoramento eletrônico de cargas que entram e saem 
de ambos os lados da fronteira e o intercâmbio diário de informação na área de 
fiscalização. Além disso, o acordo prevê assistência mútua entra ambas as 
instituições para a instalação de um Laboratório de Análises de Mercadorias 
(ABC – Color – Economía – 03/09/2011). 
 
 

Paraguai e Chile reuniram-se para discutir questão energética 
 

No dia 03 de setembro, em Viña del Mar, no Chile, os chanceleres paraguaio, 
Jorge Lara Castro, juntamente com o representante chileno, Alfredo Moreno, 
reuniram-se para discutir o interesse chileno de comprar energia paraguaia. Em 
nota, a Chancelaria paraguaia divulgou que também se discutiu uma visita 
oficial do presidente chileno, Sebastián Piñera, ao Paraguai, uma possível 
cooperação técnico-científica, cultural e educacional entre os países, assim 
como uma revisão do estado do depósito franco em Antofagasta, buscando 
aproveitá-lo melhor com a intensificação do comércio com os asiáticos (ABC 
Color – Política – 04/09/2011). 
 
 

Paraguai se tornou membro de novo organismo 
 
No dia 6 de setembro, o Paraguai ingressou na Federação de Municípios 
Turísticos Latino-americanos com as cidades de San Bernardino e Caacupé. O 
objetivo da organização é aproveitar a globalização e a alta rentabilidade do 
turismo para oferecer circuitos integrados internacionalmente mediante 
colaboração de países da região (ABC Color – Locales – 06/09/2011).  
 
 

Deputados dialogaram com embaixador uruguaio sobre o Mercosul 



 

 

Observatório de Política Exterior Paraguaya 

 

No dia 6 de setembro, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos 
deputados do Paraguai recebeu o embaixador do Uruguai, Eduardo Fischer, 
para discutir a questão das assimetrias apresentadas pelo Mercosul. O 
deputado Cárdenas, presidente da Comissão de Relações Exteriores da 
Câmara Baixa, afirmou que foram discutidas a necessidade de se consolidar 
intercâmbios comerciais e culturais entre os dois países e a venda de energia 
elétrica ao Uruguai (IP Paraguay – Política – 06/09/2011). 
 
 

Lugo autorizou a OEA a investigar o nível de corrupção no país 
 

No dia 6 de setembro, o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, autorizou a 
vinda de uma delegação da Organização dos Estados Americanos (OEA) para 
revisar as instituições estatais e oferecer um diagnóstico sobre a situação da 
corrupção no país. A revisão, segundo informe oficial, estará a cargo da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos da OEA e será a primeira vez que as 
instituições do Paraguai serão submetidas ao controle do mencionado órgão 
internacional. A data para a realização do diagnóstico será definida durante a 
próxima sessão ordinária da OEA, que se realizará nos dias 12 e 16 de 
setembro, em Washington, Estados Unidos (IP Paraguay – Política – 
06/09/2011; La Nación – Política – 07/09/2011). 
 
 

Paraguai designou cônsul em Taiwan 
 

Através de um decreto expresso em uma carta de patente, o presidente 
paraguaio, Fernando Lugo, nomecou Liu Yung Hsiang como cônsul Honoráro 
do Paraguai nas relações entre o país e Taiwan (IP Paraguay – Política – 
07/09/2011). 
 
 

Conselho de Segurança da Unasul discutiu defesa conjunta 
 
Durante uma série de encontros em Caracas, Venezuela, o Conselho de 
Segurança da Unasul começou a analisar o panorama de defesa da região e 
as bases para uma política comum de defesa. O comunicado foi feito à 
imprensa através do chanceler venezuelano, Nicola Maduro (IP Paraguay – 
Internacionales – 07/089/2011). 
 


