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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  
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 Información Pública Paraguay:   www.ipparaguay.com.py  
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Paraguai aderiu ao programa contra delinqüência e corrupção das ONU 
 

No dia 21 de outubro, o Paraguai anuiu ao Programa contra a Delinqüência 
Organizada e Corrupção, da Organização das Nações Unidas. visando o 
fortalecimento do Estado de direito, em sua Chancelaria. O ato de assinatura 
esteve a cargo do ministro das Relações Exteriores, Jorge Lara Castro, e o 
representante do Brasil e Cone Sul da Oficina das Nações Unidas contra 
Drogas e Delito, Bo Mathiasem. De acordo com a ONU, o programa estabelece 
estratégias de apoio para as políticas do governo paraguaio, que se baseiam 
em assuntos como: crime organizado e tráfico, justiça e anticorrupção, e 
redução da demando de drogas e tratamento de dependentes químicos. Lara 
Castro expressou que o ato possibilita o diálogo construtivo do Paraguai com 
outros países cooperantes da região e até mesmo do mundo. Ademais,o 
chanceler afirmou que o país valorizará o apoio oferecido (ABC Color – Política 
– 21/10/2011; IP Paraguay – Sociedad – 21/10/2011).  
 
  

Paraguai recebeu visita oficial das Nações Unidas 

 
No dia 21 de outubro, ministros paraguaios reuniram-se com a alta comissária 
adjunta para os Direitos Humanos das Nações Unidas, Kyung-Wha Kang, no 
Paraguai. A visita de Kang tem como propósito uma averiguação de rotina 
acerca das ações que têm sido executadas pelo governo no âmbito dos direitos 
humanos. Durante a sessão, o ministro de Justiça e Trabalho, Humberto 
Blasco, detalhou as ações adotadas pelo governo Lugo para a proteção dos 
direitos humanos, como a criação da Rede de Direitos Humanos do Poder 
Executivo. Kang também se encontrou com o chanceler, Jorge Lara Castro, 
com o presidente da Corte Suprema de Justiça, Luis Benítez Riera, e com os 
ministros Víctor Núñez e Alicia Pucheta. A alta comissária adjunta está fazendo 
visitas a diferentes setores e organizações nacionais a fim de recolher 
informações sobre a situação dos direitos humanos no Paraguai (IP Paraguay 
– Sociedad – 21/10/2011; La Nacion – Pais – 22/10/2011). 
 
  

Fernando Lugo parabenizou Cristina Kirchner 
 

No dia 24 de outubro, o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, parabenizou a 
sua homologa argentina, Cristina Kirchner, por sua reeleição ao segundo 
mandato (ABC Color – Internacionales – 24/10/2011).  
  


