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Ministra paraguaia criticou posição da Argentina 

 
No dia 16 de maio, a ministra de Minas e Energia, Mercedes Canese, em 
entrevista a um jornal uruguaio, criticou a demora argentina em permitir a 
execução de projeto energético. A proposta determina que a energia elétrica 
proveniente do Paraguai passe pela Argentina antes de chegar ao território 
uruguaio. Segundo Canese, tal decisão já deveria ter sido tomada há semanas, 
visto que um relatório detalhado sobre a transferência já foi entregue às 
autoridades argentinas. A ministra pontuou ainda que o Paraguai não aceitará 
intervenções do vizinho em sua soberania e considerou apresentar uma queixa 
oficial junto ao Conselho Energético da Unasul (IP Paraguay – Economía – 
17/05/2012; IP Paraguay – Economía – 17/05/2012). 
 
 

Paraguai participou de reunião sobre integração energética da Unasul 
 
No dia 18 de maio, ministros de doze países sul-americanos reuniram-se na 
Venezuela, para o III Conselho Energético da Unasul. O objetivo da reunião foi 
constituir o tratado energético sul-americano para garantir o uso soberano da 
energia produzida no subcontinente. Em seu discurso, o ministro paraguaio de 
Obras Públicas e Comunicações e presidente temporário da representação da 
Unasul, Cecilio Pérez Bordón, afirmou que a recuperação da soberania sobre 
as fontes de energia é um fator essencial para avançar na integração 
energética da América do Sul (ABC Color – Economía – 19/05/2012; IP 
Paraguay – Economia – 18/05/2012). 
 
 

Lugo encontrou-se com presidente de Taiwan 
 
No dia 20 de maio, em Taiwan o presidente paraguaio, Fernando Lugo, 
encontrou-se com seu homólogo taiwanês Ma Ying Jeou. Na ocasião, Lugo 
agradeceu a Jeou pela doação de helicópteros às Forças Armadas paraguaias, 
uma vez que foram de importantes durante a inundação na província do Chaco. 
Os mandatários também acordaram que ambos os países continuarão 
cooperando, principalmente no setor da agricultura (ABC Color – Política – 
21/05/2012; IP Paraguay – Política – 20/05/2012; La Nacion – Política – 
21/05/2012). 
 
 

Delegação paraguaia tratou do tema das negociações com a Argentina 
 
No dia 21 de maio, a delegação do Paraguai no Parlamento do Mercosul 
(Parlasul) emitiu comunicado no qual recomenda ao presidente Fernando Lugo 
condicionar a aprovação da proposta argentina de aumentar as tarifas para a 
importação de mercadorias produzidas fora do Mercosul à eliminação das 
barreiras impostas aos produtos paraguaios por parte do país vizinho (ABC 
Color – Economia – 22/05/2012; IP Paraguay – Economia – 21/05/2012). 
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Unasul aprovou regimento interno e orçamento 

   
Nos dias 21 e 22 de maio, no Paraguai, o Conselho de Delegados da Unasul, 
aprovou os 99 artigos que constituirão o regimento interno do bloco. Dentre 
esses artigos, destaca-se o tópico que disciplina o relacionamento institucional 
da entidade com terceiros países. Na ocasião, os delegados também 
aprovaram o orçamento da Unasul para o biênio 2012/2013. O texto com as 
novas mudanças entrará em vigor na próxima reunião de chanceleres do bloco, 
a realizar-se em junho na Colômbia (ABC Color – Politica – 22/05/2012; ABC 
Color – Política – 23/05/2012; ABC Color – Politica – 24/05/2012; IP Paraguay 
– Política – 24/05/2012). 
 
 

Paraguai estuda parceria com Unesco no setor de comunicação 
 

No dia 23 de maio, no Uruguai, o ministro da Comunicação do Paraguai, 
Augusto Dos Santos, encontrou-se com representantes da Unesco para 
projetar um acordo sobre a comunicação pública e indígena. Em reunião com o 
diretor da Unesco para o Cone Sul, Jorge Grandi, Dos Santos abordou o tema 
da comunicação para o desenvolvimento e para processos de capacitação de 
jovens comunicadores paraguaios. Posteriormente, o ministro reuniu-se com o 
diretor de comunicações da Unesco, Guillermo Canela, com quem tratou sobre 
as estratégias de apoio à comunicação indígena em regiões do Paraguai (IP 
Paraguay – Sociedad – 22/05/2012). 
 
 

Conselho de Saúde da Unasul reuniu-se no Paraguai 
 

No dia 21 de maio, o Conselho Sul-americano de Saúde da Unasul reuniu-se 
em sessão extraordinária. Ministros da Saúde de Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai compareceram e 
aprovaram o orçamento de 2013 do Instituto Sul-Americano de Governo em 
Saúde (Isags), órgão que visa a melhoria do governo em saúde na América do 
Sul. Ademais, o Conselho tratou da definição das candidaturas para a eleição 
do novo diretor do Escritório Sanitário Pan-Americano. A reunião se realizou 
paralelamente à 65ª Assembleia da Organização Mundial da Saúde (OMS) que 
ocorreu em Genebra entre os dias 21 e 26 de maio (IP Paraguay – Sociedad – 
22/05/2012). 
 
 


