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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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 No dia 13 de julho não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Suspensão do Paraguai foi revogada pela Unasul 
 

No dia 09 de agosto, foi anunciada a revogação da medida que mantinha o 
Paraguai suspenso da Unasul, em vigor desde junho de 2012. A decisão foi 
anunciada pela chancelaria do Peru, atual presidente do bloco, que confirmou 
também a presença do presidente peruano, Ollanta Humala, na cerimônia de 
posse de Horacio Cartes, presidente paraguaio eleito em abril deste ano. O 
retorno do Paraguai está marcado para o dia 15 de agosto, quando Cartes 
assume o poder (IP Paraguay - Política - 10/08/2013; ABC Color - Política 
09/08/2013; ABC Color – Política – 11/08/2013; La Nación – Política – 
12/08/2013).  

 
Governo Cartes é esperado com expectativa pela Colômbia  

 
No dia 13 de agosto, durante reunião com o chanceler paraguaio José Félix 
Fernández Estigarribia, o ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Edgar 
Augusto Cely, manifestou sua expectativa para a manutenção dos tratados 
bilaterais firmados entre os dois países durante do próximo governo paraguaio, 
liderado por Horácio Cartes. Com relação à agenda de segurança, o chanceler 
colombiano afirmou que não existem documentos legítimos que assegurem a 
vinculação do Exército do Povo Paraguai e as Forças Armadas Revolucionárias 
Colombianas (ABC Color- Política- 14/08/2013)  

 
Presidente paraguaio esteve reunido com presidente do Brasil e o 

príncipe de Astúrias 
 
No dia 15 de agosto, o novo presidente paraguaio, Horácio Cartes, recebeu em 
sua residência a presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Durante a reunião um 
dos assuntos da agenda foi o retorno do Paraguai ao Mercosul.  Cartes 
também se encontrou com o príncipe de Astúrias, Felipe de Bórbon. Na 
oportunidade, o mandatário paraguaio agradeceu a Espanha pelos empregos 
oferecidos a paraguaios (ABC Color- Política – 15/08/13; Lá Nacion – Política- 
15/08/13). 

 


