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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: 
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Oliveira Santos Jhunior (bolsista PIBIC, graduando em Relações 
Internacionais).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Nos dias 18, 19 e 20 de março, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Governo paraguaio solicitou da CIDH visita de avaliação 

 
No dia 14 de março, em Washington, Estados Unidos, durante reunião entre a 
comitiva paraguaia presidida pela ministra de Justiça e Trabalho, María Lorena 
Segovia Azucas e representantes da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH), foi reiterado o convite formulado pelo ministro das Relações 
Exteriores, em agosto de 2012 a CIDH para que realize uma avaliação da 
situação dos direitos humanos na região. De acordo com Azucas, a visita 
estaria programada para o segundo trimestre do ano corrente (IP Paraguay – 
Sociedade – 15/03/2013). 
 
 

Chanceler esteve reunido com parlamentares da Alemanha 
 
No dia 15 de março, em Berlim, Alemanha, o ministro das Relações Exteriores 
do Paraguai, José Félix Fernandez Estigarribia, se reuniu com os deputados 
membros do grupo parlamentar Alemanha – América do Sul. Os legisladores 
expressaram seu interesse na atual situação paraguaia e afirmaram que 
continuarão a cooperar com a América Latina. O chanceler reiterou a 
transparência que o país pretende adotar durante as eleições, destacando a 
fiscalização realizada pela OEA e pela União Européia. No concernente ao 
Mercosul Estigarribia afirmou que o Paraguai está disposto a retomar os 
diálogos acerca de sua reentrada no bloco. Ainda durante visita ao país 
germânico, o chanceler encontrou-se com o Presidente da Subcomissão de 
Política Exterior Cultural e Educativa de Bundestag, o deputado Peter 
Gauweiler, com o qual debateu acerca da cooperação entre os países (IP 
Paraguay – Política – 15/03/2013; La Nación – Política – 15/03/2013; La Nación 
– Política – 16/03/2013; La Nación – Política – 17/03/2013). 

 
 

Chanceler em exercício recebeu representante da União Européia  
 
O embaixador Manuel María Cáceres, chanceler em exercício, recebeu a chefe 
da missão de observação da União Européia para discutir questões a respeito 
do processo eleitoral paraguaio (IP Paraguay - Política – 15/03/2013; ABC 
Color – Política – 16/03/2013). 

 
 

Paraguai estabelece convênios com BID 
 
O ministro da Fazenda paraguaio, Manuel Ferreira Brusquetti, estabeleceu dois 
convênios com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O primeiro, 
que está destinado ao fortalecimento do Sistema de Controle Governamental, 
foi firmado no valor de 845 mil dólares e o outro, que tem por objetivo o 
fomento da fruticultura, tem valor aproximado de 1 milhão de dólares (IP 
Paraguay – Negócios – 16/03/2013). 
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Chanceler paraguaio e da Grã-Bretanha estiveram reunidos 

No dia 21 de março, em Londres, o ministro das Relações Exteriores do 
Paraguai, José Fernández Estigarribia, reuniu-se com o chanceler britânico, 
William Hague. Durante o encontro foi discutida a reabertura da embaixada da 
Grã-Bretanha em Asssunção (ABC Color – Política – 21/03/13). 

 
 

 
 
 
 
 

 


