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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;  
 
Graduandos em Relações Internacionais: Guilherme Paul Berdu, Jéssica Laine 
Santos de Paula Jacovetto, Laerte Apolinário Júnior (bolista Proex), Lucas 
Eduardo Silveira de Souza, Raphael Camargo Lima (bolsista CNPq/Pibic), 
Sarah Machado (bolsista CNPq/ Pibic). 
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Nos dias 4, 6 e 7 e 8 de março não houve noticias de Política Externa Paraguaia. 



 

 

Observatório de Política Exterior Paraguaya 

 

 

 

Parlatino apoiou soberania da Argentina sobre Ilhas Malvinas 
 

No dia 2 de março, no Panamá, o Parlamento Latino-americano (Parlatino) 
anunciou oficialmente seu apoio à reivindicação argentina de soberania das 
Ilhas Malvinas. A declaração assinada pelo presidente do organismo, Elías 
Castillo, também insiste para que as autoridades da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte ajam brevemente e em caráter de urgência para que se concretize o ato 
de descolonização das ilhas. O posicionamento é uma resposta às tensões das 
últimas semanas que envolvem a disputa da soberania das Malvinas por 
Argentina e Grã-Bretanha, após o envio de navios de guerra britânicos à região 
sul-americana (ABC Color – Internacionales – 03/03/2012). 
 
 

Paraguai assinou convênio de 100 milhões com Banco Mundial 
 

No dia 2 de março, o governo paraguaio e o Banco Mundial assinaram um 
contrato de empréstimo no valor de 100 milhões de dólares destinado a reduzir 
o déficit do Orçamento Geral da Nação para o exercício fiscal de 2012. Essa 
concordata faz parte da estratégia de aliança entre o Banco Mundial e o 
Paraguai para o período de 2009-2013 e agora depende da aprovação do 
Congresso nacional para efetivar-se. De acordo com o ministro da Fazenda, 
Dionisio Borda, caso aprovados, os fundos serão destinados ao programa de 
reforma governamental que visa melhorias na supervisão de empresas 
públicas, no controle financeiro interno e no fortalecimento do sistema 
tributário, assim como investimentos para execução de obras de infraestrutura, 
educação, saúde, entre outras (IP Paraguay – Economia – 02/03/2012). 
 
 

Parlasul criticou barreiras argentinas impostas ao Paraguai 
 
A presidência da Delegação Paraguaia do Parlamento do Mercosul (Parlasul) 
afirmou que as barreiras impostas pela Argentina e pelo Brasil ao comércio 
exterior paraguaio são abusivas. A delegação exige que o Executivo do 
Paraguai tenha ciência deste fato e que providências sejam tomadas, uma vez 
que as barreiras prejudicam a economia do Paraguai e aumentam a dívida com 
a Argentina (ABC Color – Economía – 05/03/2012). 
 
 

 


