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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: 
 

 Abc color:      www.abc.com.py  

 Diario la Nación:     www.lanacion.com.py  

 Información Pública Paraguay:   www.ipparaguay.com.py  
 

Coordenação: Profa. Dra. Suzeley Kalil Mathias;  
 
Mestres em Relações Internacionais (Programa San Tiago Dantas – 
UNICAMP/UNESP/PUC-SP): André Cavaller Guzzi, Flávio Augusto Lira 
Nascimento  
 
Graduandos em Relações Internacionais: David Succi, Guilherme Paul Berdu, 
Jéssica Laine Santos de Paula Jacovetto, Jonathan de Araújo de Assis, José 
Augusto Zague, Kimberly Digolin, Lucas Eduardo Silveira de Souza, Luiza 
Elena Januário, Raphael Camargo Lima, Safira Ramos, Sarah Machado. 
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 Nos dias 02, 03, 04, 05 e 06 de setmbro, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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OEA fez considerações sobre o Paraguai 

 
No dia 30 de agosto, o chefe de gabinete da Secretaria Geral da Organização 
dos Estados Americanos (OEA), Hugo de Zela, que liderou a missão de 
acompanhamento eleitoral no Paraguai, destacou que há uma grande abertura 
em todos os setores políticos para fortalecer a democracia por meio do diálogo 
e da transparência. Zela reuniu-se ao longo da semana com autoridades 
nacionais, atores políticos e representantes da sociedade civil. Ademais, o 
chefe de gabinete confirmou que a OEA estará presente durante as eleições 
gerais de abril de 2013 para acompanhar o dia da votação, e que o dinheiro 
público que os partidos recebem para a campanha deve ser melhor fiscalizado 
(ABC Color – Política – 31/08/2012; IP Paraguay – Política – 30/08/2012; La 
Nación – Política – 31/08/2012). 
 
 

Paraguai não aceitou ingresso da Venezuela no Mercosul 
 

No dia 31 de agosto, em Assunção, durante conferência para a imprensa, o 
ministro das Relações Exteriores, José Fernández Estigarribia, declarou que o 
país não ratificará o Protocolo de Adesão da Venezuela ao Mercosul. O 
ministro reiterou que o governo paraguaio, assim que readmitido de seus 
direitos no bloco, negociará a incorporação da Venezuela. Sobre a posição do 
Paraguai frente aos demais países do Mercosul, Estigarribia considerou que 
não se nota mais no tom dos discursos a agressividade presente nos primeiros 
dias após a destituição de Lugo (IP Paraguay – Politica – 31/08/2012; ABC 
Color – Politica – 01/08/2012). 
 
 


