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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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Franco acusou o Mercosul de dar ajuda eleitoral a Chávez 

 
No dia 30 de julho, o presidente do Paraguai, Federico Franco, afirmou que a 
entrada da Venezuela no Mercosul tem por objetivo ajudar eleitoralmente a 
campanha a reeleição do presidente venezuelano Hugo Chávez. Segundo 
Franco, a reunião do dia 31 em Brasília será um show, com o objetivo de 
aprovar o ingresso da Venezuela no Mercosul e ao mesmo tempo servirá para 
dar um impulso a candidatura presidencial de Chávez nas eleições 
venezuelanas (ABC Color – Politica – 31/07/2012). 

 
 

Ministro reuniu-se com coordenador do Pnud 
 

No dia 31 de julho, o ministro das Relações Exteriores, José Félix Estigarribia, 
reuniu-se com o coordenador do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud), Lorenzo Jiménez de Luis. Na ocasião, os 
representantes revisaram os programas executados com ajuda do Pnud e 
discutiram medidas para aumentar a eficácia da assistência (IP Paraguay – 
Politica – 31/07/2012). 
 
 
Presidente da Câmara dos Deputados pleiteou permanência paraguaia no 

Parlatino 
 
No dia 31 de julho, no Panamá, o presidente da Câmara dos Deputados, Víctor 
Bogado, reuniu-se com o presidente do Parlamento Latino-Americano 
(Parlatino), Elías Castillo, para pleitear que o Paraguai não seja excluído do 
organismo. A permanência do país, colocada em questão devido ao processo 
político que culminou na deposição do ex-presidente Fernando Lugo, será 
analisada na reunião do Parlatino marcada para o dia 2 de agosto (IP Paraguay 
– Politica – 31/07/2012).  
 
 

Governo paraguaio posicionou-se contra incorporação da Venezuela ao 
Mercosul 

 
No dia 31 de julho, o presidente Federico Franco declarou que a incorporação 
da Venezuela ao Mercosul é absolutamente ilegal e ilegítima. Ademais, a 
Chancelaria nacional emitiu um comunicado afirmando que a admissão 
constitui um ultraje inaceitável à institucionalidade e às regras do bloco. Além 
disso, o documento ressalta que o Paraguai continuará a luta por seus direitos 
em todas as instâncias e foros pertinentes. As declarações são respostas à 
reunião realizada no mesmo dia em que Argentina, Brasil e Uruguai efetivaram 
a incorporação da Venezuela como membro pleno do Mercosul sem a 
presença do Paraguai, sócio fundador do bloco que se encontra suspenso 
devido ao processo que levou à destituição do ex-presidente Fernando Lugo. O 
Executivo do país encaminhou para o Senado o Protocolo de Adesão da 
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Venezuela ao Mercosul para ser avaliado (ABC Color – Politica – 29/07/2012; 
ABC Color – Politica – 01/08/2012; IP Paraguay – Politica – 31/07/2012; La 
Nación – Politica - 01/08/2012). 
 
 

Mandatário paraguaio instou reunião à OEA 
 

No dia 1 de agosto, o representante do Paraguai perante a Organização dos 
Estados Americanos (OEA), Hugo Saguier, instou ao Conselho Permanente do 
organismo que promova uma reunião extraordinária, na qual a organização se 
expresse sobre a situação política do país após a destituição de Fernando 
Lugo. Segundo Saguier, a reunião encontra-se pendente há um mês. Em 
resposta, o presidente do Conselho, Stephen Vasciannie, reconheceu que o 
Paraguai não pode esperar indefinidamente, mas alegou que não há consenso 
sobre o assunto entre os países membros (IP Paraguay – Internacionales – 
01/08/2012). 
 

 
 
 


