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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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 No dia 02 de junho, não houve notícias de Política Externa Paraguaia. 
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Embaixador paraguaio participou de encontro sobre transportes 

 
No dia 28 de maio, o embaixador paraguaio na Espanha, Oscar Cabello 
Sarubbi, participou do Encontro Empresarial de Infraestrutura de Transportes, 
em Madri. O ministro, Gustavo Gómez Comas, e o Coordenador Nacional 
Adjunto Iberoamericano, Felipe Mendoza, também acompanharam o evento (IP 
Paraguay – Sociedad – 31/05/2012). 

 
 

Vice-Ministro recebeu embaixador estadunidense 
 

No dia 31 de maio, o vice-ministro, Juan Esteban Aguirre, recebeu o 
embaixador dos EUA, James Thessin. Os representantes trataram sobre temas 
bilaterais e sobre as jornadas cívico-humanitárias, denominadas Operación 
Ñerpohano 17, a serem realizadas na região de Horqueta conjuntamente às 
Forças Militares. A operação inclui a distribuição de medicamentos, provisões 
médicas e insumos logísticos (ABC Color – Política – 01/06/2012). 

 
 

Unasul discutiu cooperação em Direitos Humanos 
 

O grupo de trabalho técnico da Unasul para os Direitos Humanos realizou sua 
primeira reunião, no Equador, e analisou a implementação de uma instância 
que coordene a cooperação entre os Estados-membros. A medida visa garantir 
os direitos humanos e promover políticas públicas da área em nível regional. A 
ministra Inés Martinez, diretora de Direitos Humanos do Ministério de Relações 
Exteriores e representante da presidência pró-tempore, liderou a delegação 
paraguaia (ABC Color – Política – 03/05/2012). 
 
 

Comissário paraguaio reuniu-se com embaixador brasileiro 
 
O presidente paraguaio da Comissão Nacional Demarcadora de Limites, 
Enrique Jara Ocampos, reuniu-se com o embaixador do Brasil no Paraguai, 
Eduardo dos Santos, a fim de analisar os avanços no trabalho das 
demarcações limítrofes dos dois países. Ambos os representantes 
concordaram sobre a necessidade de manter e aprimorar as conversações 
entre as autoridades da região das fronteiras. A reunião também tratou da 
implementação da chamada Faja Non Aedificandi, que estabelece uma faixa de 
terreno na área fronteiriça dos países onde não se pode construir qualquer tipo 
de obstáculos (ABC Color – Política – 04/06/2012). 
 
 

Delegação paraguaia criticou a Argentina 
 

No dia 21 de maio, a delegação do Paraguai no Parlamento do Mercosul 
(Parlasul) emitiu comunicado no qual exortou o presidente Fernando Lugo a 
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negociar com a Argentina um reajuste maior da tarifa sobre a energia que é 
vendida pelo Paraguai ao país vizinho. Segundo os parlamentares, a Argentina 
paga o dobro pela energia produzida pelo Uruguai, com relação à tarifa 
proposta ao Paraguai. Ademais, o presidente da delegação paraguaia, Alfonso 
González Núñez, responsabilizou a delegação argentina no Parlasul por deixar 
de comparecer as sessões legislativas, o que impediu a realização das 
reuniões ordinárias daquela casa legislativa, durante o ano de 2012 (IP 
Paraguay – Economía – 04/06/2012; ABC Color – Política – 05/06/2012). 
 
 

Ministros da Cultura do Mercosul se reuniram 
 

No dia 6 de junho, em Buenos Aires, Argentina, ocorreu a 34 Reunião de 
ministros da Cultura do Mercosul. Os ministros da Cultura do Paraguai, Ticio 
Escobar, do Uruguai, Ricardo Ehrlichda Argentina, Jorge Coscia, o vice-
ministro da Cultura o Brasil, Víctor Ortiz, e ainda representantes do Chile, Peru 
e Venezuela compareceram. Na ocasião, os participantes trataram de temas 
como o Fundo Mercosul Cultural, diversidade e indústrias culturais, 
do patrimônio e de um sistema de informação cultural e cartografia de 
alimentos tradicionais, além da identidade cultural na região, entre outros (IP 
Paraguay – Cultura – 06/06/2012). 
 
 

Paraguai participou de reunião da OEA 
 

Nos dias 3, 4 e 5 de junho, na Bolívia, ocorreu a 42ª Assembleia Geral da 
Organização dos Estados Americanos (OEA). No discurso de abertura, o 
chanceler paraguaio, Jorge Lara Castro, anunciou a adesão do país a Carta 
Social das Américas. O documento aprovado pela maioria da assembleia tem 
como principais objetivos a erradicação da pobreza extrema e a melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos das Américas. Lara Castro destacou ainda que 
o atual governo paraguaio desenvolve ações na área social e enumerou 
programas implementados no âmbito da erradicação do analfabetismo, 
segurança alimentar, universalização do atendimento à saúde e ampliação do 
sistema de saneamento básico e esgotamento sanitário. No dia 5, durante 
debate sobre segurança alimentar, o chanceler criticou a acumulação de 
latifúndios em posse de poucos, o que torna o Paraguai um dos países com 
maior índice de desigualdade na distribuição de terras no mundo e defendeu a 
ampliação das políticas de segurança alimentar para combater a fome. 
Ademais, Lara Castro responsabilizou o monopólio sobre as terras e o controle 
transnacional sobre o comércio de alimentos pela impossibilidade de milhares 
de cidadãos alcançarem uma vida digna.  (ABC Color – Política – 05/06/2012; 
ABC Color – Política – 07/06/2012; IP Paraguai – Internacionales – 
05/06/2012). 
 
 

Representantes da Unasul reuniram-se para debater questão do Haiti 
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No dia 5 de junho, os Ministros da Defesa da Unasul reuniram-se em 
Assunção. Na ocasião, os representantes debateram a redução do contingente 
militar no Haiti, além de analisaram a capacidade do bloco em manter suas 
próprias tropas, sem a ajuda da Organização das Nações Unidas (ONU), como 
fora solicitado pela Missão para Estabilização do Haiti (Minustah). Os ministros 
acordaram que a situação do Haiti deve ser resolvida pelos países-membros e 
que a petição da Minustah deve ser respondida conjuntamente (ABC Color – 
Política – 06/06/2012). 
 
 
 
 
 


