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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 dias 06, 07, 09, 10 e 11 de abril, não houve notícias de Política Externa Paraguaia. 
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Parlamentar paraguaio criticou medidas econômicas brasileiras 

 
No dia 7 de abril, o titular da delegação paraguaia no Parlamento do Mercosul 
(Parlasul), Alfonso González Núñez, questionou as medidas adotadas pelo 
governo do Brasil, que incluem facilidades financeiras, reduções tributárias e de 
custos às indústrias brasileiras. Núñez acentuou que tais determinações 
prejudicarão demasiadamente o comércio no Cone Sul, além de serem 
contrárias às disposições da Organização Mundial do Comércio (OMC). O 
parlamentar destacou ainda que a administração brasileira efetuou uma cópia 
do perverso modelo argentino, que fecha suas fronteiras às importações (La 
Nación – Negocios – 08/04/2012). 
 
 

Unasul realizou reunião sobre políticas sociais 
 

Nos dias 10 e 11 de abril, o Conselho de Desenvolvimento Social da Unasul 
reuniu-se no Paraguai. O encontro contou com a participação de ministros de 
ação social dos países do bloco e aprovou o plano de trabalho para os 
próximos dois anos. Os representantes definiram cinco eixos de ações 
prioritárias, sendo eles economia solidária, diminuição da pobreza e 
desigualdade, segurança alimentar e luta contra a desnutrição, participação da 
sociedade no desenvolvimento de ações sociais, e cooperação para a 
implementação e financiamento das políticas sociais (ABC Color – Politica – 
12/04/2012). 
 


