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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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Comitiva paraguaia firmou convênio de cooperação para o próximo pleito 
 
No dia 18 de outubro, nos EUA, a delegação do Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral paraguaio firmou um convênio de cooperação para as próximas 
eleições com a Organização dos Estados Americanos (OEA) e com a Junta 
Eleitoral Central da República Dominicana. O acordo estabelece que a junta 
dominicana e a OEA forneçam, respectivamente, suporte técnico na 
informatização dos resultados eleitorais preliminares e auxílio técnico e 
financeiro para a implementação de um novo sistema informático. Ademais, a 
comitiva reuniu-se com funcionários da embaixada paraguaia nos EUA e com 
técnicos da OEA, com o objetivo de coordenar a participação dos paraguaios 
residentes no país nas próximas eleições (ABC Color – Política – 19/10/2012; 
IP Paraguay – Política – 18/10/2012). 

 
 

Chanceler paraguaio recebeu ministro sul-coreano 
 
No dia 18 de outubro, em Assunção, o ministro das Relações Exteriores, José 
Félix Estigarribia, recebeu o ministro do Escritório Nacional de Restauração de 
Rios da Coreia do Sul, Myung-Pil Shim. Os ministros discutiram sobre a 
colaboração sul-coreana na recuperação dos recursos hídricos paraguaios, em 
especial do lago Ypacaraí (ABC Color – Política – 19/10/2012; IP Paraguay – 
Sociedad – 18/10/2012). 

 
 

Paraguai suspendeu Acordos de Abolição de Vistos com Venezuela 
 
No dia 19 de outubro, em Assunção, durante coletiva de imprensa, o ministro 
das Relações Exteriores, José Félix Estigarribia, afirmou que o governo 
paraguaio suspendeu temporariamente os Acordos de Abolição de Vistos com 
a Venezuela. O ministro declarou que o Paraguai está exercendo o direito à 
reciprocidade previsto no Direito Internacional, visto que o governo 
venezuelano também suspendeu a validade do acordo (ABC Color – Política – 
20/10/2012; IP Paraguay – Política – 19/10/2012). 

 
 

Paraguai estabeleceu condição para que a Unasul seja observador das 
eleições presidenciais 

 
No dia 19 de outubro, em Assunção, durante coletiva de imprensa, o ministro 
das Relações Exteriores, José Félix Estigarribia, afirmou que o Paraguai aceita 
a Unasul como observador das eleições presidenciais de 2013, desde que o 
bloco repense sua conduta e dê ao Paraguai direito de defesa nas questões 
em que é acusado (ABC Color – Política – 20/10/2012; La Nación – Política – 
20/10/2012). 
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Estigarribia alegou que voto à Argentina foi compulsório 

 
No dia 18 de outubro, o ministro das Relações Exteriores, José Félix 
Estigarribia, afirmou que o voto do Paraguai para eleger a Argentina como 
membro não permanente do Conselho de Segurança da Organização das 
Nações Unidas (ONU) foi compulsório. Estigarribia alegou que, durante o 
governo de Fernando Lugo, o Grupo Latino-Americano e do Caribe (Grulac) 
concordou em apoiar a candidatura argentina. O ministro afirmou que o 
Paraguai não modificou seu voto em respeito aos compromissos internacionais 
(ABC Color – Política – 21/10/12). 
 
 

Franco agradeceu ajuda de Taiwan 
 
No dia 22 de outubro, em Assunção, durante celebração no palácio do 
governo, o presidente paraguaio, Federico Franco, agradeceu ao governo 
taiwanês pela doação financeira ao país. Os recursos são destinados ao 
programa de ajuda social Tekoporã (ABC Color – Política – 23/10/2012; IP 
Paraguay – Sociedad – 22/10/2012; La Nación – Política – 23/10/2012). 

 
 

Estigarribia reuniu-se com representante da OEA 
 
No dia 23 de outubro, o ministro das Relações Exteriores, José Félix 
Estigarribia, reuniu-se com o representante da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), John Biehl del Río. Durante o encontro, as autoridades 
discutiram os preparativos da missão de acompanhamento da OEA para as 
eleições de 2013 (ABC Color – Política – 24/10/2012; IP Paraguay – Política – 
23/10/2012; La Nación – Política – 24/10/2012). 

 
 

Ministro reuniu-se com representantes de Argentina, Brasil e Uruguai 
 
No dia 24 de outubro, o ministro do Interior, Carmello Caballero, reuniu-se com 
representantes dos governos de Argentina, Brasil e Uruguai. A reunião foi 
organizada pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (Tsje) e possuiu como 
tema principal a presença de observadores da Unasul durante as eleições 
paraguaias. Segundo o presidente do Tsje, Alberto Ramirez, a justiça eleitoral 
paraguaia não possui nenhum inconveniente quanto à presença da Unasul nos 
próximos comícios (ABC Color – Política – 25/10/2012; La Nación – Política – 
25/10/2012). 
 
 
 
 
 


