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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 
Oliveira Santos Jhunior (bolsista PIBIC, graduando em Relações 
Internacionais).  
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 No dia 19 e 22 de agosto não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Loizaga assume cargo de ministro das Relações Exteriores 
 
No dia 15 de agosto, EladioLoizaga assumiu suas funções de ministro das 
Relações Exteriores do Paraguai, ocupando o lugar antes pertencente a José 
Fernandez Estigarribia, que voltará a função de assessor jurídico do Ministério. 
O embaixador Antonio Rivas Palacios, por sua vez, continua a ocupar o cargo 
de vice-ministro (ABC Color – Política – 18/08/2013; La Nación – Política – 
16/08/2013; IP Paraguay – Política – 17/08/2013). 

 
 

Governo paraguaio está disposto a retornar ao Mercosul 
 
No dia 15 de agosto, o ministro das Relações Exteriores paraguaio 
EladioLoizaga, declarou durante os atos da posse do novo presidente, Horácio 
Cartes, que o governo analisará com cautela o retorno do Paraguai ao 
Mercosul. Loizaga afirmou ainda estar propenso a iniciar um diálogo 
intramercosul sobre a permanência da Venezuela no bloco. Sobre o assunto, 
Cartes declarou não ser contra o ingresso da Venezuela no Mercosul, 
entretanto, afirmou que existem ainda problemas jurídicos a serem resolvidos 
pelas chancelarias em relação ao caso (IP Paraguai – Política -15/08/2013 ; La 
Nación – Política – 16/08/2013). 

 
 

TSJE aprova volta do Paraguai à UNASUL 
 
No dia 19 de agosto, o presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 
(TSJE), Alberto Ramírez Zambonini, confirmou que o presidente do Paraguai, 
Horacio Cartes, aprovou o reingresso do Paraguai à UNASUL (União das 
Nações Sul-Americanas). Na ocasião, Zambonini afirmou que o vice-presidente 
do TSJE, Jaime Bestard, representará o país na próxima reunião do Conselho 
Eleitoral da UNASUL há ocorrer em 26 de agosto no Peru (ABC Color – 
20/08/2013). 

 
 

Paraguai não enviará informações a OEA a respeito do EPP 
 
No dia 21 de agosto, em resposta as declarações feitas pelo embaixador 
paraguaio frente à Organização dos Estados Americanos (OEA), Martín 
Sanneman, a respeito dos ataques do Exército do Povo Paraguaio (EPP) em 
Tacuatí, o chanceler paraguaio, EladioLoizaga, desautorizou o envio de 
informes a organização a respeito do caso. Loizaga afirmou que a transição 
política já foi avaliada por comissão especializada da OEA, que os assuntos 
sobre o EPP são de cunho interno e o governo tem velado pela preservação 
aos direitos humanos e a legalidade (ABC Color – Política - 20/08/2013; ABC 
Color- Política- 21/08/2013)  
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Chanceler nega existência de projeto nuclear argentino na fronteira 
 
No dia 20 de agosto, o chanceler paraguaio, EladioLoizaga, declarou que de 
acordou com informações oficiais do governo argentino, não existe projeto de 
instalação de uma planta nuclear em Formosa, a poucos quilômetros da cidade 
de Pilar, no Paraguai (ABC Color- Política- 21/08/2013; La Nación- Política- 
21/08/2013). 
 

 


