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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: 
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 Información Pública Paraguay:   www.ipparaguay.com.py  
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Paraguai entregou documento que ratifica o tratado da Unasul 

 
Paraguai entregou o documento que confirma sua aprovação do tratado 
constitutivo da Unasul em Quito, Equador. O ministro das Relações Exteriores, 
Comércio e Integração equatoriano, Ricardo Patiño, recebeu o documento e 
assinou a ata correspondente. A cerimônia, que tornou o país o décimo 
primeiro Estado a confirmar sua adesão ao bloco, foi cumprida pelo ministro 
das Relações Exteriores, Jorge Lara Castro (IP Paraguay – Internacionales – 

16/09/2011; IP Paraguay – Política – 16/09/2011).  

  

 

Paraguai reuniu-se em debate sobre avanços em parceria energética  

 
O ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Jorge Lara Castro, encontrou-
se com o secretário executivo da Organização Latino-americana de Energia 
(Olade), Victorio Oxilia Dávalos em Quito, Equador. Na reunião, as partes 
deliberaram sobre os avanços que se têm registrado na região em matéria de 
integração energética. A Olade é uma organização política e de apoio técnico 
que objetiva a integração energética regional e subrregional mediante ações de 

cooperação entre seus Estados membros (ABC Color – Política – 17/09/2011).  

  

 

Lugo homologou reconhecimento do Estado da Palestina  

 
No dia 21 de setembro, o presidente Fernando Lugo ratificou seu apoio ao 
reconhecimento do Estado da Palestina como livre, independente e soberano 
durante seu discurso na 66ª Assembléia Geral da Organização das Nações 
Unidas. Para Lugo, o reconhecimento da Palestina é uma importante 
consagração de uma dívida histórica da comunidade internacional. Ainda em 
seu discurso, o presidente paraguaio criticou a ostentação das grandes 
potências perante países em vias de desenvolvimento bem como o bloqueio a 
Cuba. (ABC Color – Política – 18/09/2011; ABC Color – Politica – 20/09/2011; 
ABC Color – Política – 22/09/2011; IP Paraguay – Política – 21/09/2011; La 

Nación – Politica - 20/09/2011).  

  

 
Membros do Minurvi reuniram-se no Paraguai 

  
Durante os dias 14 a 16 de setembro, ocorreu a 20ª  Assembléia Geral de 
Ministros e Autoridades de Habitação e Urbanismo da América Latina (Minurvi) 
em Luque, no Paraguai.  A pauta de discussão foi a preocupação dos governos 
a respeito dos desastres ambientais causados pelas mudanças climáticas. 
Durante a reunião, os ministros sugeriram a criação de um fundo para cobrir os 
possíveis danos e discutiram também que, apesar do crescimento econômico 
de determinados países da região, essas nações não conseguiram reduzir 
suas assimetrias e desigualdades sociais. Ademais, as partes aprovaram a 
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criação de uma Secretaria permanente na América Latina com sede na 

Argentina (IP Paraguay – Sociedad – 18/09/2011)  

 

 
Mercosul promoveu debate sobre Tratamento de Seres Humanos 

 
Entre os dias 18 e 21 de setembro, em Montevidéu, realizou-se a Reunião 
sobre Tratamento de Seres Humanos, promovida pelo Parlamento do 
Mercosul, Centro Internacional para Desenvolvimento de Políticas Migratórias e  
a Embaixada Paraguaia no Uruguai. O encontro contou com a presença do 
embaixador Juan Buffa, diretor do programa de Atenção a Comunidades no 
Estrangeiro, da Chancelaria nacional (IP Paraguay – Internacionales – 
22/09/2011).  

 


