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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 Relações Internacionais (Programa San Tiago Dantas – 
UNICAMP/UNESP/PUC-SP): Camila Cristina Ribeiro Luis. 
 
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 (bolsista Proex), Lucas Eduardo 
Silveira de Souza, Raphael Camargo Lima (bolsista CNPq/Pibic), Sarah 
Machado (bolsista CNPq/ Pibic). 
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Paraguai participou da instalação da Celac em Caracas1 

 
Nos dias 2 e 3 de dezembro, o presidente Fernando Lugo esteve em Caracas 
para a instalação  da Comunidade dos Estados Latino-americanos e 
Caribenhos (Celac). O novo organismo, que é composto pelos 33 países da 
América do Sul, América Central e Caribe, buscará mecanismos para a 
integração regional e o fortalecimento de políticas comuns aos países 
membros. Em seu discurso, Lugo abordou a necessidade de uma cooperação 
continental e de uma integração produtiva que fortaleça o enfrentamento da 
crise econômica mundial e a redução de assimetrias tanto domésticas quanto 
regionais. Além disso, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Jorge 
Lara Castro, informou que os chanceleres da região reconheceram a 
necessidade da implementação de medidas específicas em relação ao 
Paraguai, ampliando, desse modo, o consenso em torno das exigências 
paraguaias acerca do livre comércio e do tratamento justo do país na região 
(ABC Color – Política – 02/12/2011; ABC Color – Política – 03/12/2011; ABC 
Color – Política – 04/12/2011; IP Paraguay – Política – 02/12/2011; IP 
Paraguay – Internacionales – 04/12/2011; La Nación – Política – 03/12/2011; 
La Nación – Política – 04/12/2011). 
 

 
Brasil reiterou pedido de ingresso da Venezuela ao Mercosul 

 

No dia 2 de dezembro, durante reunião no Parlamento do Mercosul (Parlasul), 
o delegado permanente do Brasil no bloco, embaixador Regis Arslanian, 
defendeu o rápido ingresso da Venezuela ao Mercosul e apontou a 
possibilidade de a Bolívia também se integrar ao mercado comum. De acordo 
com Arslanian, a Venezuela poderia contribuir com o Fundo para a 
Convergência Estrutural do Mercosul (Focem). Atualmente, o fundo é composto 
por contribuições de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai (La Nación – Política 
– 03/12/2011). 
 
 

Paraguai promoveu seminário internacional de integração energética 
 

Nos dias 5 e 6 de dezembro, o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai 
promoveu o III Seminário Internacional “Integração e Soberania Energética”. 
Especialistas da área energética de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, 
Paraguai e Uruguai, como também de organismos internacionais, estiveram 
presentes. Em seu discurso de abertura, o chanceler paraguaio, Jorge Lara 
Castro, pronunciou os anseios do Paraguai de que o Mercosul e a Unasul 
embasem suas deliberassões futuras em uma verdadeira e sólida integração 
energética. Ademais, o ministro sustentou a postura soberana e integracionista 
do país nas negociações interestatais acerca de recursos hidroelétricos 
paraguaios (IP Paraguay – Economia – 05/12/2011). 
 

                                                
1 Não houve notícias referentes à política externa do Paraguai no dia 7 e 8 de dezembro 
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Senado paraguaio acordou projeto das Nações Unidas 

 
No dia 5 de dezembro, o presidente do Senado, Jorge Oviedo Matto, e o 
representante no Paraguai do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), Lorenzo Jiménez de Luis, firmaram o projeto 
Propostas para uma Governabilidade Democrática, que visa o fomento do 
debate público em relação a eventuais reformas institucionais que exercitam 
práticas democráticas de governo (ABC Color – Política – 06/12/2011). 
 


