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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 25, 26, 27, 28 e 30 de janeiro não houve notícias de Política Externa Paraguaia. 
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Governo Paraguaio firmou acordo de cooperação com Taiwan 

 
No dia 31 de janeiro, após reunião com representantes do governo taiwanês, 
membros da Câmara paraguaia anunciaram o recebimento de apoio financeiro do 
país asiático para a construção de casas populares no território paraguaio. Ademais, 
foram discutidos ainda temas relacionados às viagens de legisladores paraguaios a 
Taiwan, previstas para o mês de fevereiro (La Nación – Política – 02/02/2014). 

 
 

Postergação da Cúpula do Mercosul não prejudica o Paraguai 
 
No dia 4 de fevereiro, o chanceler do Paraguai, Eladio Loizaga, assegurou que a 
postergação da Cúpula do Mercosul não prejudica ao país, uma vez que o 
adiamento proporcionara ao Governo mais tempo para a finalização dos projetos 
que serão propostos pelo Paraguai durante a cúpula (ABC Color – Política – 
04/02/2014). 
 
 

Paraguai não participará da Cúpula da Aliança do Pacífico 
 
No dia 04 de fevereiro o chanceler do Paraguai, Eladio Loizaga, afirmou que o país 
não participará da VIII Cúpula da Aliança do Pacífico que se realizará no dia 10 de 
fevereiro na cidade de Cartagena na Colômbia. Loizaga afirmou que membros-
observadores como o Paraguai não estão autorizados a participar da cúpula, restrita 
aos países membros, Chile, Colômbia, Peru e México (ABC Color – Política – 
04/02/2014).  
 

 


