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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, Leonardo Ulian Dall Evedove;  
 
Mestrandos em História (UNESP, Franca): Adriana Suzart de Pádua (bolsista 
CAPES). 
 
Graduandos em Relações Internacionais: Beatriz Flório Pereira, Bruna Hunger 
Ribeiro (bolsista CNPq), Camila Cristina Ribeiro Luis, Celeste de Arantes 
Lazzerini (Bolsista PROEX), Felipe Garcia Moreira, Raphael Camargo Lima 
(Bolsista CNPq), Sarah Machado (bolsista CNPq). 
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Paraguai assina acordos com BID 
 

No dia 2 de dezembro, o governo paraguaio e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) assinaram quatro acordos de cooperação 
reembolsáveis e um empréstimo direcionados ao desenvolvimento nacional. Os 
acordos são de mais de 42 milhões de dólares e devem beneficiar os setores 
de turismo, abastecimento de água, saneamento básico, fomento à indústria, 
etc. (IP Paraguay – Economía – 02/12/2010). 
 

Unasul realizou reunião extraordinária de chanceleres 
 

No dia 4 de dezembro, em Mar del Plata, na Argentina, foi realizada uma 
reunião Extraordinária de Chanceleres dos Países Membros da Unasul com o 
objetivo de designar um novo Secretário Geral do Bloco para substituir o ex-
presidente argentino, Nestor Kirchner, falecido recentemente. Na reunião 
apenas duas candidaturas foram apresentadas, a ex-chanceler colombiana 
María Emma Mejía e o venezuelano Alí Rodríguez, ex-presidente da  PDVSA. 
Segundo as normas do organismo, o candidato deve ser eleito por consenso e, 
como nenhum dos apresentados obtiveram unanimidade, as conversações 
ainda continuarão (ABC Color – Política – 04/12/2010; IP Paraguay – 
Internacionales – 03/12/2010). 
 

Lacognata declarou que cooperação com Alemanha será mantida 
 

No dia 3 de dezembro, o Ministro das Relações Exteriores, Héctor Lacognata, 
negou a informação de que a Cooperação mantida com a Alemanha em 
diversos âmbitos seria encerrada. Por sua vez, o embaixador alemão em 
Assunção, Claude Robert Ellner, declarou que o projeto de cooperação bilateral 
está sendo reformulado, mas serão mantidas conversações com o governo 
paraguaio para dar continuidade a fim de dar continuidade à cooperação entre 
os dois países (ABC Color – Interior – 04/12/2010; IP Paraguay – Primicia – 
03/12/2010). 
 

Coreia e Paraguai negociaram possibilidade de construção de ferrovia 

 
No dia 3 de dezembro, o ministro de Obras Públicas, Efraín Alegre, reuniu-se 
com uma delegação da Agência de Cooperação Internacional da Coreia 
(Koica), integrada por técnicos ferroviários, economistas, sociólogos e 
especialistas em impacto ambiental, para discutir a possibilidade de construir 
uma linha ferroviária ao sul do Paraguai. A construção de tal linha ferroviária 
iniciará a partir de um ponto na fronteira com o Brasil, ainda a ser definida, e 
envolverá também a província argentina de Chacos (ABC Color – Economía – 
04/12/2010).  
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Paraguai participou da Cúpula Iberoamericana 
 

No dia 3 de dezembro, o presidente paraguaio, Fernando Lugo, e o ministro 
das Relações Exteriores, Héctor Lacognata, participaram da XX Cúpula 
Iberoamericana de Chefes de Estado e Governo em Mar da Plata, na 
Argentina, formada pelos países da América Central e do Sul, além de 
Portugal, Espanha e México. Logo após a chegada, Lugo afirmou que a Cúpula 
Iberoamericana servirá para construir uma América mais unida. Sob o lema de 
Educação para a Inclusão Social, a Cúpula teve como objetivo elaborar 
políticas educativas conjuntas a serem implementadas durante o período de 
2011 a 2021. Ao fim da reunião, o Paraguai recebeu a presidência pró-têmpore 
da Cúpula (ABC Color – Política – 04/12/2010; ABC Color – Política – 
05/12/2010; La Nacion – Politica – 03/12/2010; La Nacion – Politica – 
05/12/2010; IP Paraguay – Internacionales – 03/12/2010; IP Paraguay – 
Nacionales – 03/12/2010; IP Paraguay – Nacionales – 05/12/2010). 
 

Paraguai recebeu máquinas doadas pelo governo japonês 
 

No dia 5 de dezembro, o Paraguai recebeu duas máquinas perfuradoras 
doadas pelo governo do Japão ao Serviço Nacional Ambiental (SENASA) no 
porto de Assunção. Tal iniciativa é realizada no marco do convênio entre os 
governos a partir do qual o SENASA se encarregará da perfuração e 
equipamento de 25 poços para comunidades rurais mais carentes selecionadas 
em alguns departamentos paraguaios. A doação estimada em 5 milhões de 
dólares também inclui seis caminhões de apoio equipados para esta tarefa (IP 
Paraguay – Salud y Educación – 06/12/2010). 
 

Lugo pode não participar da Cúpula do Mercosul  
 

O chanceler paraguaio Héctor Lacognata informou, no dia 7 de dezembro, que 
o presidente Fernando Lugo tomou a decisão de não participar da Cúpula do 
Mercosul,  como medida de pressão, caso o problema da retenção de 
contêineres paraguaios nos portos argentinos de Buenos Aires e Zárate não 
seja resolvido até o final desta semana. Tal retenção se deve ao bloqueio feito 
por sindicalistas portuários e marítimos argentinos. No dia 8 de dezembro, o 
governo argentino afirmou que irá solucionar o problema.  A Cúpula do Merosul 
se realizará nos dias 16 e 17 de dezembro, no Brasil (La Nación – Negócios – 
07/12/2010; ABC Color – Politica – 08/12/2010; La Nación – Negócios – 
08/12/2010; IP Paraguay – Nacionales - 08/12/2010; La Nación – Negócios – 
09/12/2010). 
 

Paraguai debateu democracia 
 

Entre os dias 9 e 11 de dezembro, um delegado paraguaio, seis vice 
presidentes, e demais representantes latino americanos se reuniram na 
primeira Cúpula de Vice Presidentes pela Democracia e Solidariedade na 
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América Sem Barreiras. O objetivo do encontro foi trocar experiências em 
programas para pessoas com deficiência (ABC Color – Política – 09/12/2010, 
IP Paraguay – Internacionales – 09/12/2010). 


