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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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 Información Pública Paraguay:   www.ipparaguay.com.py  
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Internacionais), Joana Maria Barreto Andrade (bolsista PIBIC, graduanda em 
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 No dia 15, 18 e 19 de novembro não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Chanceler paraguaio esteve reunido com representantes do Conselho de 
Defesa Sul-americano 

 
No dia 12 de dezembro, o chanceler do Paraguai, Eladio Loizaga, esteve 
reunido com membros do Conselho de Defesa Sul-americano. Durante a 
reunião de caráter reservado, foram discutidos temas como a entrada da 
Venezuela no Mercosul e a participação do Paraguai na ONU (ABC Color – 
Política – 13/12/2013) 
 
 

Paraguaio confirmou seu retorno ao Mercosul  
 
No dia 13 de dezembro, Eladio Loizaga, ministro das Relações Exteriores do 
Paraguai, afirmou que o país voltará a ser membro pleno do Mercosul. De 
acordo com o chanceler, após o termino dos trâmites legislativos – dentre os 
quais consta a aprovação da incorporação da Venezuela ao bloco– forem 
finalizados, o país voltará a ser parte plena e integrante do Mercosul, o que 
deve acontecer na próxima reunião do grupo, em Janeiro de 2014 (La Nación – 
Política– 14/12/2013). 
 
 

Paraguai apoia inclusão da Bolívia no Mercosul 
 
No dia 15 de dezembro, o ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Eladio 
Loizaga, afirmou que o Paraguai apoia plenamente o ingresso da Bolívia ao 
Mercosul. De acordo com o chanceler, as relações bilaterais entre os dois 
países estão em perfeitas condições e ambos possuem projetos econômicos 
em comum. Apesar do apoio, Loizaga reafirmou que ficará a cargo do 
congresso a decisão final a respeito da incorporação do país ao bloco (ABC 
Color – Política – 17/12/2013; IP Paraguay – Política – 16/12/2013).  
 

 

 
 
 
 

 

 


