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O Observatório de Política Externa do Paraguai (OPEP) é um projeto de 
informação semanal executado pelo Grupo de Estudos Comparados em 
Política Externa e Defesa (COPEDE) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), que por sua vez, é abrangido pela rede nacional constituída pelo Grupo 
de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES).   
 
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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 Diario la Nación:     www.lanacion.com.py  

 Información Pública Paraguay:   www.ipparaguay.com.py  
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 Nos dias 04, 05, 06, 07, 08 e 09 de maio, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Franco rejeitou proposta de retorno ao Mercosul 

 
No dia 02 de maio, o presidente Frederico Franco rejeitou proposta dos 
membros do Mercosul de aceitarem o retorno do Paraguai ao bloco desde que 
a Venezuela seja aceita pelo mesmo como novo membro. Franco ainda 
ressaltou que até o fim do seu mandato, 15 de agosto, não permitirá nenhuma 
imposição estrangeira a seu país, e afirmou que o Paraguai sempre será uma 
República livre, soberana e independente (ABC Color – Política – 03/05/2013). 
 
 

EUA formalizou intenção de trabalhar junto ao governo Cartes 
 
A embaixada norte-americana no Paraguai emitiu um documento no qual 
afirma ter interesse de trabalhar junto ao novo presidente, Horacio Cartes, 
eleito no ultimo dia 21. A embaixada recebeu as felicitações do novo governo 
(ABC Color – Política – 03/05/2013). 

 
 

Chanceler indicou candidato paraguaio à Diretor Geral da OMC 
 
No dia 03 de maio, na cidade de Genebra na Suíça, o ministro das Relações 
Exteriores paraguaio, José Fernandez Estigarribia, declarou a preferência do 
Paraguai em relação ao candidato mexicano, Dr. Herminio Blanco, à direção 
geral da Organização Mundial de Comércio (OMC). Durante sua estada no 
país, o chanceler, manteve reuniões bilaterais e participou de encontros acerca 
da participação paraguaia nos demais organismos internacionais (La Nación – 
Política – 03/05/2013). 
 
 
 
 
 

 


