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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, Sarah Machado (bolsista 
CNPq/ Pibic). 
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 Nos dia 11 e 12 de março, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Representante paraguaio reuniu-se com secretário brasileiro 

 
No dia 9 de março, o presidente do Serviço Nacional de Qualidade e Saúde 
Animal do Paraguai (Senacsa), Félix Otazú, reuniu-se com o presidente do 
Comitê Veterinário do Mercosul (CVP) e também secretário da Comissão de 
Saúde Animal do Ministério da Agricultura do Brasil, Guillermo Márquez, em 
Ponta Porã, no Brasil. O encontro ocorreu para discutir a sustentabilidade 
sanitária animal e buscar uma credibilidade maior em todo o sistema de 
produção de carne na região com vias no objetivo de erradicar a febre aftosa 
na América até 2020. Em resposta ao apoio técnico oferecido pelo secretário 
brasileiro, Otazú comprometeu-se a dobrar esforços para formar um sistema 
estável, firme e com total abertura ao Brasil (ABC Color – Economía – 
09/03/2012; IP Paraguay – Economía - 09/03/2012; La Nación – Negócios – 
09/03/2012). 
 
 

Unasul discutiu integração em comunicações 
 

No dia 9 março, os ministros das Comunicações dos países da Unasul, 
reuniram-se em Assunçã. Na ocasião, os representantes aprovaram a criação 
de um projeto que interligará os países sul-americanos e permitirá que o 
tráfego de dados circule diretamente entre as redes locais. Os ministros 
frisaram que as comunicações constituem um setor chave no processo de 
integração sul-americana, pois fortalecem a soberania e a identidade e são um 
meio de romper as barreiras geográficas (IP Paraguay – Economía – 
09/03/2012). 

 
 

Paraguai participou de encontro dos Bancos Centrais do Mercosul 
 
No dia 9 de março, o Paraguai participou da XXIII Reunião de Bancos Centrais 
do Mercosul e Associados, em Buenos Aires, na Argentina, a fim de discutir e 
compartilhar temas financeiros que envolvem cada país. Na ocasião, os 
participantes trataram das atuais políticas econômicas e da evolução do 
sistema de acumulação de reservas internacionais (IP Paraguay – Economía – 
09/03/2012; IP Paraguay – Economía – 10/03/2012). 

 
 

Governo paraguaio negou intervenção militar do Brasil após encontro 
com embaixador brasileiro 

 
No dia 12 de março, o chefe do gabinete civil paraguaio, Miguel Lopez Perito, 
reuniu-se com o embaixador brasileiro no Paraguai, Eduardo dos Santos, e 
negou a informação sobre uma possível intervenção militar brasileira no 
Paraguai, divulgada pelo Portal Wikileaks. O ministro das Relações Exteriores 
paraguaio, Jorge Lara Castro, também se encontrou com o representante 
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brasileiro, entretanto, nenhuma declaração sobre o encontro foi divulgada (ABC 
Color – Politica – 13/03/2012). 
 
 

Delegação paraguaia reuniu-se com representantes da União 
Europeia para tratar do Projeto Mercosul Digital 

 
No dia 13 de março, no Paraguai, representantes do ministério da Indústria e 
Comércio paraguaio reuniram-se com delegação da União Europeia (UE), com 
o intuito de mostrar os primeiros resultados do Projeto Mercosul Digital. O 
projeto é uma parceria entre o Mercosul e a UE e visa ampliar o intercâmbio 
comercial eletrônico, cultural  e de informação entre os dois blocos via 
instalações de sistemas eletrônicos e informáticos. Segundo a coordenadora 
de Educação Continuada do Mercosul, Cyntia Delgado, a ideia é ampliar o 
nível de capacitação da equipe técnica para operar a rede e seguir trocando 
informações com as instituições envolvidas (ABC Color – Economía – 
14/03/2012).   

 
 

Paraguai e Argentina fecharam acordo sobre dívida de Yacyretá 
 
No dia 13 de março, o vice-presidente paraguaio, Federico Franco, declarou 
que não havia dívida entre o Paraguai e a Argentina no que concerne à 
Entidade Binacional Yacyretá (EBY), que é um empreendimento conjunto entre 
os dois países. Segundo Franco, o governo paraguaio não iria aceitar nenhuma 
negociação que acarretasse o pagamento de qualquer valor à Argentina. Nos 
dias 13 e 14, em Buenos Aires, na Argentina, o chefe do gabinete civil do 
Paraguai, Miguel Lopez Perito, reuniu-se com o ministro do Planejamento 
argentino, Julio De Vido, para discutir questões relacionadas à EBY. Após o 
encontro, o governo paraguaio reconheceu uma dívida com a entidade 
binacional e desenvolveu, juntamente com o governo argentino, um plano para 
desembolso de recursos que permita regularizar as remessas de fundos para 
sanar a dívida. No que concerne a interconexão física e energética, os 
representantes de ambos os países decidiram também que vão avançar no 
sentido de iniciar as obras entre as cidades de Assunção e Clorinda, Pilar e 
Porto Rico, e estudar a possibilidade de vender energia também para o Uruguai 
(ABC Color – Economía –14/03/2012; ABC Color – Política – 15/03/2012; La 
Nación – Negócios – 14/03/2012; La Nación – Negócios – 15/03/2012). 
 


