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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: 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 (bolsista PIBIC, graduanda em 
Relações Internacionais), Jorge Matheus Oliveira Rodrigues (bolsista PIBIC, 
graduando em Relações Internacionais), Luiz Guilherme Prenazzi de Pádua 
(graduando em Ecologia), Marcos Rogério Vieira de Araujo Filho, Ronaldo de 
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Internacionais).  
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 No dia 26 e 30 de abril e 02 de maio não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Paraguai deseja por fim às vantagens brasileiras na Feprinco 

 
No dia 27 de abril, Max Haber, presidente da Federação da Produção, da 
Indústria e do Comercio (Feprinco), organização existente no âmbito do 
Mercosul através de um acordo bilateral firmado entre Brasil e Paraguai, 
declarou considerar o acordo desvantajoso para os interesses paraguaios e 
deixou claro seu desejo em por fim as vantagens comerciais do país vizinho 
(ABC Color - Política - 27/04/2013). 
 
 

Governo paraguaio reuniu-se representante do BID 

 
No dia 27 de abril, Federico Franco, presidente do Paraguai, reuniu-se com o 
titular do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto 
Moreno. Na ocasião foram analisados os créditos e programas oferecidos pela 
organização ao governo paraguaio para os anos de 2012 e 2013. Esteve 
também presente durante o encontro, o ministro da Fazenda paraguaio, 
Manuel Ferreira Brusqueti (ABC Color – Política – 29/04/2013; IP Paraguay – 
Política – 29/04/2013; La Nación – Política – 28/04/2013).   
 
 

Tsje recebe relatório preliminar da UE sobre processo eleitoral  
 
No dia 05 de maio, membros da missão de observação da União Europeia (UE) 
apresentaram ao Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (Tsje) o informe parcial 
dos trabalhos realizados durante o processo das eleições gerais do Paraguai.  
Tommaso Caprioglio, integrante da comissão, informou que no documento final 
a ser entregue, haverá informações mais detalhadas sobre o andamento das e 
afirmou estar satisfeito com o trabalho realizado junto ao Tsje (IP Paraguay – 
Política – 01/05/2013). 
 
 

 


