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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, Leonardo Ulian Dall Evedove;  
 
Mestrandos em História (UNESP, Franca): Adriana Suzart de Pádua (bolsista 
CAPES). 
 
Graduandos em Relações Internacionais: Beatriz Flório Pereira, Bruna Hunger 
Ribeiro (bolsista CNPq), Camila Cristina Ribeiro Luis, Celeste de Arantes 
Lazzerini (Bolsista PROEX), Felipe Garcia Moreira, Raphael Camargo Lima 
(Bolsista CNPq), Sarah Machado (bolsista CNPq). 
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Paraguai e Bolívia reúnem-se em Reunião de Mecanismo de Diálogo 2+2 
 
No dia 18 de novembro, na Bolívia, foi realizada a IV Reunião do Mecanismo 
de Diálogo 2+2 Bolívia-Paraguai. Na ocasião, o chanceler paraguaio, Héctor 
Lacognata, declarou que o encontro fora frutífero e que se tratou de temas 
sensíveis para ambos os países com absoluta confiança. O ministro destacou 
que se atingiu consenso em temas importantes, como defesa, prevenção e 
tratamentos frente a desastres naturais e combate à criminalidade 
transnacional. A chancelaria paraguaia afirmou também que os ministros 
manifestaram a necessidade de se implementar ações conjuntas para atender 
as questões referentes à segurança de navegação no trecho paraguaio da 
hidrovia Paraguai-Paraná. A declaração da reunião apontou para a 
necessidade de continuar com o diálogo político-militar, e destacou a gestão 
coordenada de ambos os países na organização da IX Reunião de Ministros da 
Defesa das Américas, que se realizará dia 22 de novembro na Bolívia (ABC 
Color – Política –19/11/2010; IP Paraguay – Internacionales – 18/11/2010). 
 
 

Países americanos debateram desastres naturais 
 
No dia 19 de novembro, em Santo Domingo, na República Dominicana, o 
Paraguai e os demais países da Organização dos Estados Americanos 
acordaram em estabelecer coordenação regional e internacional para 
responder às emergências criadas pelos desastres naturais na região. Ao 
término da II Reunião de Ministros e Altas Autoridades do Desenvolvimento 
Sustentável, os representantes das nações americanas firmaram uma 
declaração na qual se comprometem a fomentar a utilização de energias 
limpas em todos os setores (IP Paraguay – Internacionales – 19/11/2010). 

 
 

Paraguai e Alemanha oficializaram convênio 
 

No dia 19 de novembro, o presidente da Comissão de Educação, Cultura e 
Religião, Dionisio Ortega, e um grupo de ex-parlamentares alemães para a 
oficialização de um convênio de cooperação entre os países para o 
desenvolvimento da educação. Segundo Ortega, o convênio consiste na 
concessão de bolsas de estudos para jovens paraguaios e estudantes de 
instituições públicas (IP Paraguay – Nacionales – 19/11/2010). 
 
 

Ministro da agricultura defendeu maior abertura de mercado 
 
Durante a abertura oficial da XVI Reunião Especializada da Agricultura Familiar 
do Mercosul realizada no Brasil, o ministro de Agricultura e Gado, Enzo 
Cardozo, defendeu a maior abertura dos mercados para ingresso dos produtos 
agrícolas produzidos pela agricultura familiar. Cardozo também reafirmou o 
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compromisso do Paraguai em fortalecer os grupos de trabalho no âmbito do 
Mercosul e continuar apoiando o processo de integração das nações sul-
americanas. Anteriormente, Paraguai, Uruguai e Argentina firmaram um 
documento para a criação do Programa Regional de Compras Públicas da 
Agricultura Familiar da Região (IP Paraguay – Nacionales – 19/11/2010).  

 
 

Presidente da Conatel viajou para o Peru 
 
No dia 19 de novembro, o titular da Comissão Nacional de Telecomunicações 
(Conatel), Jorge Seall Sasiain, viajou a Lima, no Peru, para participar de um 
encontro sobre telecomunicações organizado pela Comissão Econômica para 
América Latina e Caribe (CEPAL), realizado entre os dias 19 e 23 de 
novembro.  As reuniões da CEPAL constituem espaços importantes para 
analisar a situação local e  discutir medidas de redução de custos da Internet 
no Paraguai (ABC Color – Economía – 20/11/2010).  
 
 

Borda reuniu-se com representante do Banco Europeu de Investimento 
 
No dia 19 de novembro, o ministro da Fazenda, Dionisio Borda, reuniu-se com 
o representante do Banco Europeu de Investimento, Philippe Maystadt, na 
sede da União Europeia em Bruxelas. No encontro, Maystadt destacou a 
vontade do organismo europeu em financiar iniciativas na produção e 
transmissão de energia renovável. Borda também se reuniu com o diretor da 
Comissão Europeia para América Latina, Gustavo Martín Prada, e ambos 
trocaram informações sobre as relações entre Mercosul e União Europeia (ABC 
Color – Economía – 20/11/2010).  
 

Bordón viajou para reunião da OEA 
 

Em 21 de novembro o ministro de Defesa, General Cecilio Pérez Bordón, viajou 
para a Bolívia, onde participou de uma reunião com os ministros da Defesa dos 
países sócios da Organização dos Estados Americanos. Bordón afirmou a 
posição do país em defesa das práticas de segurança adotadas pela Unasul. 
Como exemplo ele citou as medidas de confiança mútua e os protocolos de 
segurança. O ministro ainda destacou que o país solicitará às Forças Armadas 
para que possa ajudar em casos de emergência e desastres naturais em 
qualquer país membro (ABC Color – Política – 22/11/2010). 
 

Governador de Misiones confirmou viagem para Itália 
 

O governador de Misiones, Víctor Hugo Pereira, viajará para a Itália durante os 
dias 27 de novembro e 5 de dezembro. O objetivo é conhecer os planos de 
trabalho que se desenvolvem na região de Veneto, e implementar em Misiones 
o projeto de coesão social e fortalecimento das cadeias produtivas, que será 
financiado pela União Europeia no valor de 3 milhões de euros. Segundo 



 
Observatório de Política Exterior Paraguaya 

Pereira, o COCAP tem também um componente de promoção e difusão do 
turismo (ABC Color – Política – 22/11/2010). 
 
 

Lugo viajou a Guiana para reunião da Unasul 
 
No dia 23 de novembro, o presidente Fernando Lugo viajou a Georgetown, 
Guiana, para participar da IV Reunião Ordinária do Conselho de Chefes de 
Estado da Unasul, que ocorrereu entre os dias 25 e 28 de novembro. Lugo foi 
acompanhado pelo Ministro das Relações Exteriores, Héctor Lacognata, que 
participou da Reunião Ordinária do Conselho de Chanceleres da Unasul, no dia 
25 de novembro (Abc Color – Política – 23/11/2010; IPParaguay – Nacionales - 
23/11/2010). 
 
 

Aliana e Capitanich destacaram projeto da ponte Bermejo-Ñeembucú 
 
O presidente paraguaio, Fernando Lugo, em audiência com o governador da 
província de Ñeembucú, Pedro Aliana, e do Chaco argentino, Jorge Capitanich 
tomou conhecimento dos avanços das negociações da construção da ponte 
internacional que ligará as duas comarcas. Aliana agradeceu a predisposição 
de Capitanich ao projeto destacando que obras de infraestrutura como esta 
ajudarão no desenvolvimento e integração regional. O estudo de viabilidade do 
investimento, estimado entre 60 e 100 milhões de dólares, será financiado pelo 
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Abc Color- 
Economía – 23/11/2010; IP Paraguay – Nacionales – 22/11/2010). 
 

 

Paraguai compôs  conferência de Ministros de Defesa das Américas 
 

No dia 24 de novembro, os Ministros e altas autoridades de Defesa de 30 
países participaram da IX Conferência Internacional na Bolívia. A conferência 
analisou a consolidação da paz, confiança, segurança e cooperação nas 
Américas (IPParaguay – Internacionales – 23/11/2010). 
 

 

Ministro do trabalho participou de reunião do MERCOSUL 
 

O Ministro da Justiça e Trabalho, Humberto Blasco, participou da Reunião de 
Ministros do Trabalho do Mercosul, entre os dias 24 e 26 de novembro no 
Brasil. A reunião é parte da II Conferencia do Mercosul sobre Emprego e 
Trabalho Decente. Na ocasião foram discutidas a situação do emprego no 
Mercosul, o plano regional para prevenção e erradicação do trabalho infantil e o 
processo de revisão da Declaração Sócio-trabalhista do bloco (IP Paraguay – 
Nacionales – 23/11/2010). 
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Paraguai condenou ataque militar norte-coreano 
 

O Ministro das Relações Exteriores, Héctor Lacognata, divulgou comunicado 
sobre a postura do governo paraguaio a respeito do ataque militar norte-
coreano contra a Coréia do Sul. De acordo com o comunicado, o Paraguai 
condenou o ataque e pediu às partes o fim imediato de hostilidades e inicio de 
diálogo para restabelecer a paz na região (IP Paraguai – Nacionales - 
23/11/2010). 
 

Vice presidente viajou para a Colômbia 
 

Entre os dias 21 e 25 de novembro, o vice-presidente, Federico Franco, esteve 
em visita oficial à Colômbia, acompanhado por um grupo de empresários. Eles 
se reuniram com investidores interessados em levar seus capitais para o 
Paraguai. Além disso, Franco reuniu-se com o presidente colombiano, Manuel 
Santos, com o vice-presidente, Angelino Garzón, com o secretário do 
Programa de Luta Anticorrupção, Miguel Francisco Prado, e conversou com 
representantes da comunidade paraguaia em Bogotá (ABC Color – Política – 
22/11/2010; ABC Color – Política – 24/11/2010, ABC Color – Política – 
25/11/2010). 


