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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 Rogerio Vieira de Araújo Filho, Roberto 
Teles (gradudando em Relações Internacionais) Ronaldo de Oliveira Santos 
Jhunior (bolsista PIBIC, graduando em Relações Internacionais).  
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 Nos dias 17, 18, 20 e 23 de maio, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Aprovada adesão paraguaia à Aliança do Pacífico 

 
No dia 19 de maio, o representante paraguaio no Parlamento do Mercosul, 
González Nuñez, classificou como benéfica a adesão do país à Aliança do 
Pacífico, uma vez que  será uma oportunidade para a exploração de novos 
mercados. No dia 23 de maio, os chefes de Estado da Colômbia, Chile, Peru e 
México se reunirão em Cali, Colômbia na 7ª Cúpula da Aliança do Pacífico para 
discutir, dentre outras questões, o ingresso do Paraguai como membro-
observador dentro do bloco, que representa atualmente 50% do comércio total 
da região (ABC Color – Política – 19/05/2013; ABC Color – Política – 
21/05/2013). 

 
 

Paraguai expressou reservas contra a ALBA 
 
No dia 21 de maio, delegações do Paraguai, Panamá e México emitiram nota 
expressando suas reservas em relação aos pontos contidos na Declaração de 
Cochabamba durante a II Conferência de Estados Membros da Convenção 
Americana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), no dia 14 de maio. A Conferência, dentre outras questões, discutiu as 
reformas sugeridas pelos países integrantes da Aliança Bolivariana para os 
Povos da Nossa América (ALBA) dentro da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH). (ABC Color – Política – 21/05/2013). 
 
 

Paraguai realizou visita estratégica a Taiwan 
 
No dia 21 de maio, o presidente paraguaio, Frederico Franco condecorou o seu 
par taiwanês Ma Ying-jeou, com o colar da Ordem Nacional ao Mérito 
“Marechal Francisco Solano López”, durante a visita oficial que realizada a ilha, 
por seu apoio e cooperação permanentes ao Paraguai. Franco reiterou ainda a 
importância do apoio paraguaio dado a Taiwan na sua inserção aos 
organismos internacionais. Ainda na ocasião, ficou acordado entre os 
presidentes a duplicação do numero de bolsas destinadas aos estudantes 
paraguaios pelo governo taiwanês (La Nacion – Política – 21/05/2013; IP 
Paraguay – Política – 21/05/2013; IP Paraguay – Política -22/05/2013). 

 
 

Governo reuniu-se com representante da OEA 
 
No dia 21 de maio, o chanceler em exercício, o embaixador Antonio Rivas 
Palacios, recebeu em audiência o representante da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) no Paraguai, Embaixador Diego Paz Bustamante. No 
encontro, os embaixadores discutiram a agenda da organização internacional e 
a participação do Paraguai na organização (La Nacion – Política – 21/05/2013). 
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Relatório final sobre eleições paraguaias foi entregue pela OEA  
 
No dia 22 de maio, o representante residente da Organização dos Estados 
Americanos, Diego Paz Bustamante, entregou ontem oficialmente ao Governo 
paraguaio o informe do organismo sobre as eleições gerais de 21 de abril, 
sobre as quais declarou terem sido pacíficas e democráticas. O documento foi 
entregue ao ministro das Relações Exteriores em exercício, Antonio Rivas 
Palacio. (ABC Color – Política -22/05/2013; IP Paraguay – Política- 22/05/2013)    

 


