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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: 
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 No dia 14 de junho, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Paraguai manifestou preocupação com atraso da Argentina 

 
O ministro da Fazenda, Dionísio Borda, expressou que o Paraguai vê com 
preocupação os atrasos da Argentina no envio de remessas à usina binacional 
Yacyretá. De acordo com Borda, a dívida já soma dez milhões de dólares e 
nenhuma transferência foi realizada este ano pelo país vizinho. O ministro 
ressaltou que tais dificuldades afetam não só o Tesouro Nacional como 
também o lado comercial e fiscal do Paraguai, o que coloca o país guarani em 
uma situação difícil (IP Paraguay – Economia – 08/06/2012). 
 

 
Embaixador paraguaio buscou fortalecer vínculo com México 

 
No dia 30 de maio, o vice-ministro das Relações Exteriores do Paraguai, 
Manuel Cáceres, visitou o México a fim de fortalecer a relação comercial e o 
intercâmbio de bens com este país. Na ocasião, o ministro manteve reunião 
com o subsecretário de Comércio Exterior mexicano, Francisco Rosenzweig. 
Além disso, Cáceres encontrou-se com a encarregada da subsecretaria da 
Chancelaria do México para a América Latina e Caribe, a embaixadora Norma 
Bertha Pensado, com a qual aprovou a agenda econômica bilateral entre os 
países (IP Paraguay – Economia – 08/06/2012). 
 
 

Paraguai manifestou interesse por aviões da Unasul 
  
Durante reunião para discutir o projeto de aeronaves de treinamento da Unasul, 
na Argentina, o diretor geral de Defesa Aeroespacial do ministério da Defesa, 
coronel Liduvino Vielman Díaz, liderou a delegação paraguaia. De acordo com 
Díaz, o Paraguai expressou seu interesse em obter aeronaves que ainda serão 
construídas pelo bloco, uma vez que o país pretende renovar sua frota de 
aviões do mesmo tipo. Na ocasião, o coronel também afirmou que apresentou 
um projeto que priorizava as necessidades operacionais do Paraguai e que 
todos os países do bloco participarão da fabricação dos aviões de acordo com 
suas capacidades tecnológicas e humanas, similar à União Europeia (UE) 
(ABC Color – Política – 09/06/2012). 

 
 

Mercosul realizou XXXIV Reunião de Ministros da Cultura 
 
No dia 6 de junho, na Argentina, ocorreu a XXXIV Reunião de Ministros da 
Cultura do Mercosul. O encontro teve como objetivo o debate sobre o 
compromisso de abordar culturalmente os eixos do Plano Estratégico de Ação 
Social do Mercosul (Peas), e a aprovação de um documento que determine a 
estrutura orgânica e o regulamento interno do Mercosul Cultural. Ademais, 
tratou-se da realização da Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) e dos termos da Declaração de São 
Paulo. No dia 7, os ministros participaram da II Sessão Ampliada da Reunião 
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da Comissão de Coordenação de Ministros de Assuntos Sociais do Mercosul 
(Ccmasm). Além dos ministros do Mercosul, o evento contou com a presença 
de representantes do Chile, Peru e Venezuela (IP Paraguay – Internacionales – 
07/06/2012). 
 

 
Ministros do Mercosul trataram sobre desarmamento 

 
No dia 7 de junho, na Argentina, durante a XXXIV Reunião de Ministros do 
Interior do Mercosul, ministros dos países-membro trataram do problema da 
posse de armas por civis. Durante o encontro, foi apresentada a Declaração de 
Buenos Aires sobre Desarmamento na Sociedade Civil da Região, que detalha 
a importância de se tratar sobre a proliferação de armas sob o foco do direito e 
da justiça, e prevê o desarmamento voluntário com medidas públicas que 
articulem os estados e a sociedade civil. O ministro do Interior do Paraguai, 
Carlos Filizzola, assinou o documento apresentado. Ademais, discutiu-se a 
necessidade do Mercosul aderir à Convenção Interamericana Contra a 
Fabricação e Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e 
Materiais Relacionados (IP Paraguay – Sociedad – 07/06/2012).  

 
 

Equador propôs criação de corte penal no Mercosul 
 
Durante a XXXIV Reunião de Ministérios Públicos do Mercosul, na Argentina, o 
Equador apresentou uma proposta formal de criação de uma corte penal do 
bloco que permita combater o crime transnacional organizado. Segundo o fiscal 
geral do Equador, Galo Chiriboga, a nova instância responderá à necessidade 
dos países em combater o narcotráfico, o tráfico de pessoas e a corrupção 
(ABC Color – Política – 08/06/2012). 

 
 

Paraguai apresentou pedido de anulação ao Ciadi 
 
No dia 7 de junho, nos Estados Unidos, os advogados do Estado paraguaio 
apresentaram um pedido de anulação do laudo emitido pelo tribunal do Centro 
Internacional para a Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (Ciadi). Tal 
pedido busca evitar o pagamento de trinta e nove milhões de dólares por parte 
do Paraguai à Société Générale de Surveillance (SGS). A empresa suíça alega 
que faturas de serviço de verificação pré-embarque entre 1996 e 1999 não 
foram pagas (ABC Color – Economia – 08/06/12). 
 

 
Delegados da Unasul discutiram sobre reunião de ministros 

 
Nos dias 9 e 10 de junho, delegados da Unasul participaram do encontro 
preparatório da Reunião Extraordinária do Conselho de Ministros de Relações 
Exteriores do bloco. Durante o encontro, os representantes elencaram projetos 
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decisórios e declarações para a reunião de chanceleres que ocorrerá na 
próxima semana (IP Paraguay – Internacionales – 09/06/2012). 
 

 
Venezuelano assumiu secretaria geral da Unasul 

 
No dia 11 de junho, na Colômbia, o ex-chanceler venezuelano Alí Rodriguez 
assumiu a secretaria geral da Unasul. Em seu discurso de posse, Rodriguez 
defendeu o incentivo a uma gestão dos recursos naturais como um instrumento 
de prosperidade que vise à preservação do meio ambiente e à redução da 
pobreza. Durante o evento, o chefe de Estado paraguaio e presidente pró-
tempore do bloco, Fernando Lugo, pediu maior esforço aos países-membros 
para formar uma América do Sul mais equitativa, solidária e soberana. O 
pedido foi feito pelo fato de Lugo considerar que o sistema econômico atual 
prioriza os mercados às pessoas, e que a exploração irracional dos recursos 
naturais atingiu níveis inaceitáveis. Ademais, o mandatário do Paraguai elogiou 
o novo secretário do bloco ao enaltecer as lutas políticas de Rodriguez (ABC 
Color – Politica – 11/06/2012; ABC Color – Politica – 12/06/2012; IP Paraguay 
– Sociedad - 10/06/2012; IP Paraguay – Internacionales –11/06/2012; La 
Nación –Politica – 11/06/2012; La Nación – Politica – 12/06/2012). 
 
 

Chanceleres da Unasul reuniram-se para discutir diretrizes 
 

No dia 11 de junho, na Colômbia, chanceleres da Unasul realizaram uma 
reunião extraordinária. O encontro teve como objetivo debater a 
institucionalidade do bloco, a revisão de seu regulamento, as diretrizes de 
política externa e o orçamento do Instituto Sul-americano de Governos. 
Ademais, os chanceleres aprovaram o novo regulamento geral da Unasul, a 
Declaração de Bogotá, a incorporação do Conselho Eleitoral e seus estatutos, 
assim como o acompanhamento das eleições venezuelanas (ABC Color – 
Política – 12/06/2012; ABC Color – Política – 13/06/2012; IP Paraguay – 
11/06/2012). 

 
 

Vice-Presidente paraguaio criticou Argentina e Brasil 
 

No dia 12 de junho, o vice-presidente paraguaio, Frederico Franco, declarou 
que Argentina e Brasil não permitem a expansão dos serviços de internet no 
país. Segundo Franco, o preço cobrado por ambos os países pela transmissão 
de dados por fibra ótica não é razoável, tornando o custo da banda larga 
inacessível à população (IP Paraguay – Sociedad –13/06/2012).  
 
 

Unasul aprovou fundo especial 
 
No dia 11 de junho, o Conselho de ministros das Relações Exteriores da 
Unasul aprovou um fundo especial de US$ 750 milhões que tem como objetivo 
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respaldar projetos comunitários para a promoção da integração regional. O 
chanceler Jorge Lara Castro afirmou que o Paraguai será beneficiado e 
destacou a importância dos recursos do Conselho Sul-americano de Infra-
estrutura e Planejamento (Cosiplan) para projetos de integração. O 
coordenador da Unasul, Julio César Arriola, declarou que os programas estão 
fundamentalmente relacionados a obras de infra-estrutura como o 
melhoramento das redes de comunicação e hidroviária (La Nación – Politica – 
13/06/2012).  
 


