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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 14 e 15 de novembro, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Estigarribia confirmou retorno de diplomata chileno ao Paraguai 

 
No dia 8 de novembro, em Assunção, o ministro das Relações Exteriores, José 
Félix Estigarribia, durante programa de rádio, confirmou o retorno da 
representação diplomática chilena ao país. O chanceler afirmou que o governo 
chileno verificou que a situação política paraguaia é de normalidade. O 
embaixador do Chile no Paraguai, Cristian Maquieira, foi chamado para 
consulta pelo governo de seu país após o episódio de destituição de Fernando 
Lugo (ABC Color – Política – 09/11/2012; ABC Color – Política – 11/11/2012; IP 
Paraguay – Política – 08/11/2012; IP Paraguay – Internacionales – 09/11/2012; 
IP Paraguay – Política – 10/11/2012; La Nación – Política – 11/11/2012). 
 
 

Ministro paraguaio rechaçou missão da Unasul 
 
No dia 9 de novembro, o ministro das Relações Exteriores, José Félix 
Estigarribia, declarou que a Unasul não possui experiência para supervisionar 
eleições presidenciais na região. De acordo com o chanceler, houve uma 
inclinação do organismo para a candidatura do presidente venezuelano, Hugo 
Chávez, durante a última missão do bloco na Venezuela. Ademais, Estigarribia 
declarou que o Paraguai só aceitará uma missão eleitoral da Unasul quando o 
bloco retirar as sanções contra o país (ABC Color – Política – 10/11/2012). 
 
 

Franco enalteceu retorno de embaixadores ao país 
 
No dia 11 de novembro, em Caaguazú, o presidente Federico Franco qualificou 
como importante para o Paraguai o retorno dos embaixadores colombiano e 
chileno à Assunção. Franco reiterou que seu país é soberano e independente, 
e que tem conquistado respeito frente aos países vizinhos, ao mesmo tempo 
em que preza pelo o que está previsto na Constituição Nacional. Entretanto, no 
dia 13, em Assunção, o ministro das Relações Exteriores, José Félix 
Estigarribia, afirmou que o regresso dos embaixadores ao país não representa 
uma mudança na postura do Paraguai frente à Unasul, e sim o resultado das 
relações bilaterais mantidas com Chile e Colômbia (IP Paraguay – Política – 
11/11/2012; IP Paraguay – Política – 13/11/2012). 
 
 

Estigarribia recebeu missão da União Europeia 
 
No dia 12 de novembro, o ministro das Relações Exteriores, José Félix 
Estigarribia, recebeu uma missão da União Europeia para tratar das próximas 
eleições no Paraguai. A chefe do grupo, Ana Gordon, afirmou que o principal 
objetivo da visita foi analisar a possibilidade de instalar uma missão de 
observadores para a disputa eleitoral de 2013 (ABC Color – Política – 
13/11/2012; IP Paraguay – Política – 12/11/2012). 
 


