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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 05, 06, 07 e 08 de maio, não houve notícias de Política Externa Paraguaia. 
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Presidente e ministro paraguaios receberam parlamentares europeus 

  
No dia 3 de maio, o presidente paraguaio, Fernando Lugo, e o ministro da 
Fazenda, Dionísio Bora, receberam a delegação europeia de parlamentares, 
que contava com a presença do encarregado de negócios e representação da 
União Europeia (UE) no Paraguai, Eduardo Lechuga. Os representantes 
discutiram sobre o fundo da UE enviado ao Paraguai, as atuais ajudas 
econômicas no continente europeu, e maior cooperação entre Paraguai e a UE 
(IP Paraguai – Internacionales – 03/05/2012).  
  
 

Ministro paraguaio reuniu-se com chanceler peruano 
   
Nos dias 3 e 4 de maio, o ministro paraguaio da Secretaria de Informação e 
Comunicação para o Desenvolvimento (Sicom), Augusto dos Santos, 
encontrou-se com o chanceler peruano, Rafael Rongacliolo. Na reunião, dos 
Santos deliberou sobre o projeto de interconexão dos meios públicos 
de comunicação entre os países da Unasul, que visa a fortalecer as relações 
desse setor na região sul-americana. A diretora do Escritório de Comunicação 
Social da Presidência do Conselho de Ministros do país andino, Blanca 
Rosales, também esteve no encontro e manifestou sua adesão às propostas de 
trabalho conjunto em prol da comunicação pública regional. Ademais, dos 
Santos expôs os avanços nacionais nas áreas de organização e gestão da 
informação pública aos membros do Escritório Geral de Comunicação e aos 
diretores de Comunicação de Estado, ambos do governo peruano  (IP 
Paraguay – Sociedad – 03/05/2012 IP; Paraguay – Sociedad – 04/05/2012). 
  
 

Ministro paraguaio expôs projeto no Equador 
 

Em visita ao Equador, o ministro paraguaio da Secretaria de Informação e 
Comunicação para o Desenvolvimento (Sicom), Augusto dos Santos, 
apresentou o projeto de interconexão de meios públicos e educativos para a 
Unasul perante o secretário equatoriano de Comunicação da Presidência, 
Fernando Alvarado. O representante do Equador declarou total apoio do 
governo à iniciativa. Dos Santos explicou que a proposta é promover um 
intercâmbio de conteúdos, políticas, fluxos de informação e até mesmo 
construir conjuntamente um produto de divulgação entre as nações sul-
americanas (IP Paraguay – Internacionales – 03/05/2012; IP Paraguay – 
Sociedad – 03/05/2012).  
  
 

Representantes da Unasul discutiram criminalidade na região 
  
Nos dias 3 e 4 de maio, ministros dos países da Unasul reuniram-se na 
Colômbia. O objetivo da reunião foi discutir, encontrar soluções e criar um 
acordo regional de combate ao narcotráfico e outras redes de crimes na região 
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sul. Na ocasião, os ministros paraguaios, das Relações Exteriores, Jorge Lara 
Castro, e do Interior, Carlos Fillizola, reiteraram o posicionamento do ministro 
da Defesa colombiano, Juan Carlos Pinzón, da necessidade de maior 
integração no bloco a partir da criação de uma instância setorial de cooperação 
em segurança que respeite a soberania de cada país (ABC Color – 
Internacionales – 04/05/2012; IP Paraguay – Internacionales – 03/05/2012; La 
Nación – Mundo – 04/05/2012).  
  
 

Unasul aprovou estatuto para observadores eleitorais 
   
Nos dias 7 e 8 de maio, no Paraguai, os delegados eleitorais da 
Unasul reuniram-se e aprovaram o estatuto do Conselho Eleitoral que regula as 
observações eleitorais internacionais. Entretanto, os documentos devem ser 
submetidos à consideração dos presidentes e chanceleres do bloco para sua 
vigência (ABC Color – Politica – 04/05/2012; IP Paraguay – Política – 
08/05/2012).  
 


