
Bolívia e Paraguai assinam tratado sobre fronteiras  

Acordo sai após 74 anos do enfrentamento no conflito conhecido como Guerra do Chaco. 

Os presidentes de Bolívia, Evo Morales, e Paraguai, Fernando Lugo, vão assinar nesta 
segunda-feira em Buenos Aires o acordo final sobre os limites das fronteira entre os dois 
países, 74 anos após se enfrentarem no conflito conhecido como Guerra do Chaco.  
 
O relatório que será entregue pela presidente argentina, Cristina Kirchner, durante ato na sede 
do governo em Buenos Aires, foi desenvolvido por uma comissão mista, composta por 
representantes dos dois países. A Argentina chefiou a comissão, que foi designada para definir 
a fronteira entre os países. A assinatura do acordo foi definida pela chancelaria do país como 
um "ato histórico". Os chanceleres Jorge Taiana, da Argentina, David Choquehuanca, da 
Bolívia, Alejandro Hamed Franco, do Paraguai, vão encerrar hoje os trabalhos dessa comissão 
em uma cerimônia no Palácio San Martin, em Buenos Aires.  

Mais tarde, os presidentes Lugo e Morales vão se reunir na sede do governo, ao lado de 
Cristina Kirchner, para receber o acordo definitivo sobre as fronteiras entre os dois países. A 
comissão foi estabelecida pelo Tratado de Paz, Amizade e Limites de 21 de julho de 1938, que 
colocou fim à Guerra do Chaco, entre Bolívia e Paraguai. A Argentina exercitou a presidência 
dessa comissão como resultado de uma decisão dos outros países garantes do Tratado, que 
são Brasil, Chile, Estados Unidos, Peru e Uruguai.  

Sob a presidência argentina, a Comissão Mista de Demarcação de Fronteiras realizou o 
trabalho de delimitar no terreno o limite internacional entre Bolívia e Paraguai. Essa tarefa foi 
concluída em 2007 e, amanhã, será realizada a entrega formal do relatório final dos trabalhos, 
na presença dos três chanceleres e do ministro das Relações Exteriores do Chile, Mariano 
Fernández, que estará representando os países garantes do Tratado. A Guerra do Chaco 
(1932-1935) foi uma disputa pela região de Chaco Boreal, rica em petróleo, que causou a 
morte de mais de 100 mil pessoas, entre bolivianos e paraguaios. 
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