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Paraguai denunciou política protecionista de Argentina e Brasil1 

 
A delegação paraguaia do Parlamento do Mercosul (Parlasul) denunciou a 
Argentina e o Brasil pela violação de suas obrigações internacionais em 
benefíco de interesses protecionistas. De acordo com os parlamentares, a 
estratégia de ambos os países se opõe a todo projeto sério de integração 
regional e visa debilitar a competitividade produtiva do Paraguai. O presidente 
da delegação, Alfonso González Núñez, afirmou que a falta de 
correspôndencia nas relações do Paraguai com seus vizinhos se dá tanto em 
escala bilateral como no âmbito do Mercosul, através da imposição de altas 
barreiras tarifárias (ABC Color – Política – 10/12/2011). 
 
 

Paraguai participou de evento da ACNUR 
 

Nos dias 7 e 8, o Paraguai participou, na qualidade de membro observador, de 
um evento intergovernamental a nivel ministerial organizado pelo Alto 
Comissário das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), no Palácio das 
Nações, em Genebra. O encontro objetivou renovar o compromisso dos 
Estados sócios em relação aos tratados legais que permitem à ACNUR 
proteger e ajudar os refugiados e deslocados à força, como também os 
apátridas. O Representante Permanente do Paraguai junto a Organização das 
Nações Unidas e chefe da delegação, embaixador Federico Gonzalez, 
descreveu os avanços alcançados no assunto pelo Paraguai em razão das 
atividades do Programa de Reassentamento de Refugiados, vinculado ao 
Conselho Nacional de Refugiados (CONARE) (IP Paraguay – Internacionais – 
09/12/2011). 
 
 

Instaurou-se Grupo de Amizade entre Paraguai e Venezuela 
 

O embaixador do Paraguai na Venezuela, Augusto Ocampos Caballero, 
participou da criação que visa ressaltar a relação histórica entre Venezuela e 
Paraguai, o Grupo de Amizade Parlamentar Venezuela – Paraguai. Segundo 
Ocampos, embora os parlamentos não sejam órgãos de relações 
internacionais, há um crescente interesse por parte destes na formulação e no 
acompanhamento da política de ambos os países, mesmo que de maneira 
indireta. (La Nación – Política – 11/12/2011). 

 
 

                                                
1 Nos dias 14 e 15 de dezembro não houve notícias de Política Externa Paraguaia. 


