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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, José Augusto Zague, 
Sarah Machado (bolsista CNPq/ Pibic). 
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Presidente paraguaio visitou países asiáticos 
 

No dia 24 de maio, na Índia, o presidente paraguaio, Fernando Lugo, 
encontrou-se com o Primeiro ministro indiano, Manmohan Singh, e presidiu um 
encontro com os representantes da Federação de Câmaras de Comércio da 
Índia (FICCI). O objetivo da viagem foi estreitar relações políticas, buscar 
possibilidades de cooperação econômica e aumentar o fluxo de mercadorias 
entre os países. No dia 26, Lugo chegou à Tailândia e visitou indústrias 
alimentícias na capital Bangkok. A viagem por países asiáticos já passou por 
Taiwan e tem como próximos destinos Japão e Coreia do Sul. Os ministros de 
Relações Exteriores, Jorge Lara Castro, de Agricultura e Pecuária, Enzo 
Cardoso e de Indústria e Comércio, Francisco Rivas acompanharam o 
presidente (ABC Color – Política – 29/05/2012; IP Paraguay – Internacionales – 
24/05/2012; IP Paraguay – Internacionales – 26/05/2012; La Nación – Política – 
27/05/2012). 
 
 

Comissão Sociolaboral do Mercosul manifestou preocupação 
 

No dia 23 de maio, representantes governamentais e sindicais da Comissão 
Sociolaboral do Mercosul reuniram-se em Assunção. Na ocasião, as 
delegações sindicais de Argentina, Brasil e Uruguai manifestaram preocupação 
sobre a possível implementação de uma nova legislação no Paraguai que 
regula as micro, pequenas e médias empresas. Segundo os delegados, a nova 
lei poderia eliminar ou reduzir os direitos sociolaborais dos trabalhadores 
paraguaios. Ademais, os representantes também participaram da reunião do 
Grupo de Alto Nível de Emprego (IP Paraguay – Sociedad – 25/05/2012). 
 

 
Lugo visitou Coréia do Sul 

 
No dia 28 de maio, na Coréia do Sul, o presidente paraguaio, Fernando Lugo, 
reuniu-se com um grupo de empresários e representantes do governo sul-
coreano. Na ocasião, Lugo assegurou que as portas do Paraguai estão abertas 
para os empresários que desejam investir e agradeceu ao governo da Coréia 
do Sul pela ajuda econômica que concede ao país. Ademais, representantes 
dos dois governos firmaram memorandos de entendimento para promover 
intercâmbios comerciais bilaterais e facilitar que trabalhadores paraguaios 
realizem treinamento profissional na Coréia do Sul (ABC Color – Economía – 
29/05/2012; ABC Color – Política– 30/05/2012; IP Paraguay – Internacionales – 
28/05/2012). 
 
 

Integrantes da Unasul discutiram estratégias para educação ambiental 
 
Nos dias 28 e 29 de maio, em Cerro Corá, Paraguai, delegados da Argentina, 
Bolívia, Equador, Paraguai e Uruguai participaram do II Encontro de Educação 
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Ambiental da Unasul. Os integrantes do grupo estão conduzindo a criação de 
um modelo de estratégias educativas que considere como eixos do 
desenvolvimento o ser humano e o meio ambiente (ABC Color – Locales – 
29/05/2012). 
 
 

Lugo encontrou-se com imperador japonês 
 

No dia 30 de maio, no Japão, o presidente paraguaio, Fernando Lugo, reuniu-
se com o imperador japonês Akihito. Durante a visita, o chefe de Estado 
japonês agradeceu ao presidente paraguaio pela ajuda enviada ao país 
durante o terremoto de 2011. Na sequência da viagem, Lugo encontrou-se com 
o primeiro ministro japonês, Yohihiko Noda. Na ocasião, o presidente propôs o 
fortalecimento da cooperação econômica entre as duas nações e ofereceu 
segurança jurídica para investimentos nipônicos no Paraguai. Ademais, o 
chanceler paraguaio, Jorge Lara Castro, reuniu-se com representantes da 
Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA). Durante o encontro, 
Lara Castro discutiu os projetos de assistência técnica e financeira 
patrocinados pelo governo japonês e direcionados ao Paraguai (ABC Color – 
Política – 31/05/2012; IP Paraguay – Internacionais – 30/05/2012). 
 

 


