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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  
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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 
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 Nos dias 4 e 6 de novembro, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Grupo da Unasul recomendou missão eleitoral no Paraguai 

 
No dia 1 de novembro, no Peru, foi encerrada a reunião do Grupo de Alto Nível 
da Unasul para o acompanhamento e avaliação do processo eleitoral no 
Paraguai. Em coletiva de imprensa, o presidente do grupo, Salomón Lerner, 
recomendou a criação de uma missão composta pelos países do bloco, com o 
objetivo de avaliar e dar suporte ao processo eleitoral paraguaio. Lerner 
também declarou que o grupo apoia a permanência do Paraguai como membro 
da Unasul, e que a democracia deve retornar ao país através de um processo 
eleitoral transparente (ABC Color – Política – 02/11/2012; La Nación – Política 
– 02/11/2012). 
 
 

Franco afirmou que não convidará missão da Unasul 
 

No dia 2 de novembro, durante conferência de imprensa, o presidente Federico 
Franco afirmou que não convidará uma missão da Unasul para verificar a 
validade e a transparência das eleições paraguaias. Franco declarou que o 
bloco é composto por países que têm condenado o Paraguai sem permitir sua 
defesa e, por isso, não se pode esperar uma posição objetiva deste organismo 
(ABC Color – Política – 05/11/2012; IP Paraguay – Economía – 02/11/2012; La 
Nación – Política – 03/11/2012). 
 
 
Estigarribia declarou que embaixador colombiano retornará ao Paraguai 

 
No dia 6 de novembro, o ministro das Relações Exteriores, José Félix 
Estigarribia, informou que o embaixador da Colômbia no Paraguai, Jorge 
Berrantes, retornará ao Paraguai. Berrantes havia sido chamado para consulta 
por seu governo devido à destituição do ex-presidente Fernando Lugo. No dia 
7, Estigarribia classificou o retorno do representante colombiano como positivo, 
porém ressaltou que a posição do governo paraguaio contrária ao envio de 
observadores da Unasul para acompanhar as eleições presidenciais de 2013 
no país não sofreu alteração (ABC Color – Política – 07/11/2012; ABC Color – 
Política – 08/11/2012; IP Paraguay – Política – 07/11/2012; La Nación – Política 
– 07/11/2012; La Nación – Política – 08/11/2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


