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O Observatório de Política Externa do Paraguai (OPEP) é um projeto de 
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Internacional (GEDES), do Centro de Estudos Latino-americanos (CELA) da 
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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 
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Legisladores debateram sobre inseguridade de cidadania em Assunção1 

 
Em Assunção, parlamentares de 35 países do continente americano 
participaram da VIII Assembleia ParlaAmericas em que debateram possíveis 
soluções conjuntas para o problema de inseguridade de cidadania. O evento 
contou com a presença dos três poderes do Estado paraguaio. Estavam 
presentes na cerimônia o presidente da República, Fernando Lugo, o titular do 
Congresso, Jorge Oviedo Matto e o presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Luis Benítez Riera, entre outras autoridades (ABC Color – Política – 
09/09/2011).  

 
 

Paraguai integrou-se oficialmente à Unasul 

 
O presidente da República, Fernando Lugo, promulgou a lei que aprova o 
tratado constitutivo da Unasul, autorizando o ingresso do Paraguai no bloco 
regional. Com esta decisão, o Paraguai tornou-se o décimo país a ratificar o 
acordo da Unasul, que entrou em plena vigência jurídica no dia 11 de março de 
2011 (IP Paraguai – Política – 09/09/2011).  

 
 

Paraguai iniciou diálogo com o Brasil para aprofundar a cooperação 
militar 

 
O ministro da Defesa paraguaio, Catalino Roy Ortiz, declarou que se iniciou 
diálogo com o Brasil para aprofundar a cooperação a nível militar, após a visita 
do ministro de Defesa brasileiro, Celso Amorim. Segundo Roy Ortiz, o Paraguai 
está disposto a fortalecer os laços de cooperação em prol do interesse 
brasileiro de instalar indústria bélica no país. Ao mesmo tempo, o ministro 
paraguaio explicou que se trata de um tema complexo, pois a presença de 
indústrias bélicas necessita da aprovação de leis no Congresso e de acordos 
políticos (La Nación – Política – 09/09/2011).  
 
 

Paraguai negociou acordo de cooperação com a Espanha 
 

Representantes de Paraguai e Espanha discutiram diretrizes de cooperação 
para a formação de um acordo de cooperação para os próximos três anos, 
durante a IV Comissão Mista de Cooperação. O acordo foi negociado após um 
triênio em que a ajuda espanhola ao Paraguai multiplicou-se significativamente 
neste país. (IP Paraguay – Sociedad – 09/09/2011).  

 

                                                
1 Nos dias 13, 14 e 15 de setembro não houve notícias relacionadas à Política Externa 
paraguaia. 


