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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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Ministros da Defesa das Américas discutem plano de ação em desastres 

 
No dia 24 de novembro, os ministros de Defesa da América discutiram a 
necessidade da criação de uma força-ação em casos de desastres naturais. De 
iniciativa norte-americana, a proposta prevê o aumento a níveis hemisféricos 
dos esforços em caso de desastres naturais (IPParaguay – Internacionales – 
25/11/2010). 

 
 

Cúpula da Unasul reuniu-se na Guiana 
 
Nos dias 25 e 26 de novembro, foi realizada a IV Cúpula de Chefes de Estado 
e Governo da União das Nações Sul-Americanas (Unasul), em Georgetown, na 
Guiana. Em seu primeiro ato, o presidente equatoriano e também mandatário 
temporário da Unasul, Rafael Correa, prestou homenagens ao ex-presidente 
argentino e atual Secretário Geral da Unasul, Néstor Kirchner, recém falecido, 
seguido por aplausos dos outros chefes de Estado. Na reunião, foi acordada a 
postergação da eleição para novo mandatário da Unasul. Também foi aprovado 
um novo protocolo, a Carta Democrática, que prevê sanções políticas, 
diplomáticas e comerciais a governos de fato, instituídos por golpes de Estado, 
que ameacem a ordem constitucional. Segundo o presidente paraguaio, 
Fernando Lugo, a carta é imprescindível para respostas rápidas e eficazes a 
atos contra a democracia na região. Lugo declarou também que o presidente 
brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, geraria consenso como próximo presidente 
da Unasul. Além disso, os presidentes da Colômbia e do Equador 
restabeleceram as relações cortadas depois de um incidente na a fronteira 
entre os dois países (ABC Color – Política – 27/11/2010; IP Paraguay – 
Internacionales – 25/11/2010; IP Paraguay – Nacionales – 25/11/2010; 
IPParaguay – Internacionales – 26/11/2010; IPParaguay – Nacionales – 
26/11/2010 – La Nación – Mundo – 26/11/2010; La Nación – Mundo – 
27/11/2010; La Nación – Mundo – 28/11/2010). 
 
 

Delegação paraguaia participará da Conferência sobre o Clima 
 
No dia 27 de novembro, o ministro de Relações Exteriores, Héctor Lacognata, 
divulgou a lista oficial dos integrantes da delegação Paraguai que devem 
participar da próxima Décima sexta Conferência das Nações Unidas sobre as 
Mudanças Climáticas, que será realizada em Cancun entre os dias 29 de 
novembro e 10 de dezembro, no México. O vice-ministro de Relações 
Exteriores, Jorge Lara Castro, será o chefe da delegação, acompanhado por 
autoridades da Secretaria do Meio Ambiente, do Instituto Florestal Nacional, 
além de parlamentares e representantes do setor privado (La Nación – País – 
28/11/2010; IPParaguay – Nacionales – 29/11/2010). 
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Paraguai e Colômbia se reuniram 

 
Paraguai e Colômbia realizaram uma reunião bilateral para discutir temas 
relacionados à migração em Bogotá, Colômbia. Durante o encontro, o 
embaixador paraguaio, Juan Buffa, apresentou um projeto de acordo sobre 
Cooperação em Matéria de Atenção às Comunidades Nacionais no 
Estrangeiro. Ambos os países expuseram também suas experiências com 
programas e políticas nacionais de mesmo teor como o Programa Colômbia 
Nos Une do governo vizinho e a Política de Assistência e Acompanhamento 
aos Migrantes Conacionales que residem no exterior do governo paraguaio 
(ABC Color – Política – 30/11/2010). 
 
 

Paraguai recebeu pedido brasileiro para espiar território nacional 
 
O governo paraguaio recebeu do Brasil uma solicitação de permissão para 
espiar o território nacional com vistas a buscar focos de atividades ilegais 
vinculadas a sua jurisdição através de veículos aéreos não tripulados. A 
justificativa é de que tais informações obtidas permitiriam a ambos os governos 
coordenar de forma mais efetiva uma luta contra o narcotráfico e outras 
atividades ilegais. O pedido brasileiro, que também se dirigiu aos governos da 
Bolívia, Colômbia e Uruguai, apesar de ainda em negociação, está a ponto de 
concretizar-se em acordo (ABC Color – Política – 30/11/2010). 
 
 

Paraguai pediu explicações aos EUA por espionagem 
 
No dia 29 de novembro, o Ministério de Relações Exteriores do Paraguai 
informou que o chanceler, Héctor Lacognata, entregou uma nota oficial do 
governo de Fernando Lugo para a embaixadora dos EUA no país, Liliana 
Ayalde. A missiva expressou de maneira cautelosa sua preocupação quanto às 
informes classificados sobre os quatro ex-candidatos à presidência da 
República em 2008, presença de petróleo no Chaco, entre outros temas 
divulgados pelo site Wikileaks no dia 26. A nota também afirma se tratar de 
uma ingerência em assuntos internos nacionais, classificando a situação de 
possível espionagem em caso se confirmação do fato. Desta maneira, solicitou 
explicações sobre a veracidade e alcance de tais ações do governo 
norteamericano. No mesmo dia, em reunião convocada por Lacognata, Ayalde 
entregou à Chancelaria Nacional a declaração da Casa Branca reconhecendo 
como oficiais todos os 250 mil documentos do Departamento de Estado dos 
EUA divulgados pelo referido site que versam sobre conversações privadas a 
nível diplomático com governos estrangeiros, porém questionando a ação do 
referido site por colocar em risco as relações nacionais com outros países. No 
dia 1 de dezembro, Lugo afirmou que seu governo analisará com seriedade as 
informações secretas divulgadas e adiantou que o tema será abordado pelos 
mandatários durante a Cúpula Iberoamericana. Contudo, o presidente 
paraguaio ressaltou que é improvável que o ocorrido possa prejudicar as 
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relações entre os países (ABC Color – Política – 30/11/2010; ABC Color – 
Política – 02/12/2010; IPParaguay – Miscelânias – 29/11/2010; IPParaguay – 
Nacionales – 29/11/2010; La Nación – Política – 30/11/2010; IP Paraguay – 
Nacionales – 01/12/2010; La Nacion – Política – 02/12/2010). 


