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O Observatório de Política Externa do Paraguai (OPEP) é um projeto de 
informação semanal executado pelo Grupo de Estudos Comparados em 
Política Externa e Defesa (COPEDE) da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), que por sua vez, é abrangido pela rede nacional constituída pelo Grupo 
de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES).   
 
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. Érica C. A. Winand, Dr. Israel R. Barnabé 
(professores do Núcleo de Relações Internacionais da Universidade Federal de 
Sergipe) 
 
 
Pesquisa e Redação: Cristiano Armando Diniz Guerra Silvestre (bolsista PIBIC, 
graduando em Relações Internacionais), Érica Tatiane Brandão Mota Cardeal 
(graduanda em Relações Internacionais), Elliete Martin (graduanda ciência 
política), Flora Carvalho de Oliveira e Freitas Fonseca (bolsista PIBIC, 
graduanda em Relações Internacionais), Hugo Gabriel de Souza Leão 
(graduando em Relações Internacionais), Joana Maria Barreto Andrade 
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Luiz Guilherme Prenazzi de Pádua (graduando em Ecologia), Ronaldo de 
Oliveira Santos Jhunior (bolsista PIBIC, graduando em Relações 
Internacionais).  
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 Nos dias 09 e 12 fevereiro, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Paraguai continua suspenso das Reuniões Especializadas de 

Cooperativas do Mercosul 
 
No dia 07 de fevereiro, o chanceler paraguaio José Fernández Estigarribia 
recebeu da presidente da Confederação Paraguaia de Cooperativas 
(Copacoop), Miriam Báez, a confirmação de que o Paraguai permanece 
expulso das Reuniões Especializadas de Cooperativas do Mercosul. Segundo 
Báez, o país não está autorizado a realizar contato com seus parceiros da 
região. A expulsão paraguaia foi uma decisão tomada pelos países 
participantes da cúpula de chefes de Estado de Mendonza, e ocorreu devido à 
mudança política que passou a vigorar no país, quando Federico Franco 
assumiu a presidência (ABC Color – Política – 08/02/2013). 

 

 

Chancelaria paraguaia firmou acordo com União Europeia 

 
No dia 14 de fevereiro, o chanceler paraguaio José Fernández Estigarribia e o 
chefe de assuntos internacionais da delegação europeia, Eduardo Lechuga don 
Jimenéz, firmaram um acordo. Na ocasião, decidiu-se acerca da imunidade 
diplomática da missão observadora, que será enviada ao Paraguai pela União 
Europeia (UE) com a função de acompanhar o processo eleitoral a se realizar 
em abril deste ano. A respeito do acordo, o vice-chanceler, Antonio Rivas 
Palacios, afirmou que serão seguidos os preceitos da Declaração de Princípios 
para a Observação Eleitoral Internacional e do Código de Conduta 
Internacional de Eleição e Observadores da Organização das Nações Unidas 
(ONU), assim como as leis paraguaias (ABC Color – Política – 10/02/2013; IP 
Paraguay – Política – 14/02/2013; La Nación – Política – 13/02/2013; La Nación 
– Política – 14/02/2013). 

 
 

Paraguai divulgou documento sobre comércio internacional 
 
No dia 11 de fevereiro, a direção de Normas e Negociações Comerciais do 
Ministério da Indústria e Comércio paraguaio divulgou um documento 
explicativo sobre as práticas desejáveis de comércio internacional e os 
procedimentos de defesa comercial, como medidas anti-dumping, que serão 
adotados pelo Paraguai. O documento tem por objetivo estabelecer medidas de 
proteção ao mercado interno e diminuir o déficit na balança comercial do país 
(La Nación – País – 11/02/2013). 
 
 

 


