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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 24, 25 e 26 de novembro, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Chancelaria emitiu comunicado contra a Unasul 

 
No dia 22 de novembro, o Ministério das Relações Exteriores emitiu um 
comunicado denunciando as medidas aplicadas contra o Paraguai pela Unasul. 
O documento refere-se à suspensão do Paraguai em foros internacionais. A 
chancelaria afirmou que as medidas visam coagir e restringir o exercício da 
soberania do país. O ministério ainda reiterou que o Paraguai não aceita as 
disposições da Unasul que, segundo sua análise, não possuem sustentação 
jurídica, e condenou o comportamento dos demais países do bloco que 
promovem uma perseguição ao país (ABC Color – Política – 23/11/2012; IP 
Paraguay – Política – 22/11/2012). 
 
 

Paraguai manifestou-se sobre ingresso da Bolívia no Mercosul 
 

No dia 22 de novembro, o ministro das Relações Exteriores, José Félix 
Estigarribia, declarou que o ingresso da Bolívia no Mercosul não será válido se 
o Paraguai não for consultado. Tal declaração deveu-se ao fato de o presidente 
boliviano, Evo Morales, ter aceitado o convite oficial para que o seu país torne-
se membro pleno do bloco. No dia 27, o vice-ministro das Relações Exteriores, 
Antonio Rivas Palacios, reafirmou que a Bolívia não pode ser incorporada ao 
Mercosul sem aprovação paraguaia (ABC Color – Política – 23/11/2012; ABC 
Color – Política – 28/11/2012; IP Paraguay – Política – 22/11/2012; IP 
Paraguay – Sociedad – 27/11/2012).  
 

 
Chancelaria afirmou apreciar declaração espanhola 

 
No dia 27 de novembro, o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai 
emitiu um comunicado em que declarou apreciar a manifestação realizada pelo 
Ministério de Assuntos Exteriores e Cooperação da Espanha. No dia 22, o 
embaixador espanhol Pablo Gómez de Olea, diretor geral para a Ibero-
América, havia afirmado não existir problemas para a manutenção das relações 
com o governo paraguaio, uma vez que a destituição de Fernando Lugo 
obedeceu à legalidade vigente (ABC Color – Política – 28/11/2012; La Nación – 
Política – 28/11/2012). 
 
 

Embaixador paraguaio agradeceu à OEA 
 
No dia 28 de novembro, em Washington, o representante permanente do 
Paraguai na Organização dos Estados Americanos (OEA), Martín Sannemann, 
agradeceu o respeito da instituição quanto à autodeterminação do Paraguai. O 
embaixador também agradeceu o acompanhamento da Organização no 
processo eleitoral paraguaio e afirmou que o governo do país está 
comprometido em garantir eleições transparentes em 2013, bem como o 
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fortalecimento democrático do Paraguai (ABC Color – Política – 29/11/2012; IP 
Paraguay – Internacionales – 28/11/2012). 
 

 

 

 

 

 


