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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 14, 15, 17, 18 e 19 de março não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Loizaga criticou membros da Unasul 

 
No dia 15 de março, durante reunião extraordinária da Unasul, em Santiago do 
Chile, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Eladio Loizaga, reiterou 
as críticas aos demais membros da organização. O ministro rechaçou os 
efeitos da comitiva diplomática enviada pelo bloco ao Paraguai durante a 
mudança de governo. Loizaga ressaltou ainda a necessidade de respeito ao 
aparato constitucional do país, bem como o compromisso assumido pelo 
governo paraguaio em solidificar ainda mais o processo democrático em seu 
país (ABC Color – Política – 16/03/2014). 

 
 

Loizaga reuniu-se com representante dos Estados Unidos 
 
No dia 20 de março, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Eladio 
Loizaga, reuniu-se com a secretária adjunta para assuntos do hemisfério 
ocidental do governo dos Estados Unidos, Roberta Jacobson. Na ocasião, 
foram discutidos temas como o desenvolvimento da democracia paraguaia e a 
ampliação das relações econômicas, comerciais e cooperativas entre os dois 
países (ABC Color – Política – 20/03/2014).  
 

 

 

 


