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 No dia 25 de fevereiro, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Paraguai receberá apoio da ONU e OEA para alcançar pactos políticos 

No dia 26 de fevereiro, o governo do Paraguai recebeu anuncio de que foi 
firmado entre o coordenador da ONU no país, Lorenzo Jiménez de Luis, e o 
chefe da delegação de observação das eleições da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) Oscar Arias, um acordo que objetiva coordenar esforços em 
busca de um pacto político que promova iniciativas de sustentabilidade no 
governo que assumirá o comando do país logo após as eleições gerais de abril 
(IP Paraguay – Política – 26/02/2013). 

 
Retorno do Paraguai ao Mercosul foi solicitado pela União Europeia 

 
No dia 22 de fevereiro, foi solicitado o retorno do Paraguai ao Mercosul pelo 
representante da União Europeia (UE), Dr. Claude Robert Ellner. O embaixador 
da Alemanha afirmou que para a UE, o Paraguai continua sendo reconhecido 
como membro do Mercosul e que portanto, o bloco europeu não manterá 
relações com o sul-americano até que a situação do mesmo seja regularizada 
e o governo Franco possa participar novamente das reuniões do Mercosul 
(ABC Color – Política – 23/02/2013/ IP Paraguay – Política – 23/03/2013). 
 

 
Paraguai declarou promover segurança aos membros da Unasul durante 

as eleições 
 
O governo paraguaio afirmou que os observadores enviados em missão de 
observação pela Unasul para acompanhar o processo eleitoral que ocorrerá em 
abril do corrente ano, terão sua segurança garantida apesar de a chancelaria 
ter negado imunidade diplomática aos mesmos (ABC Color – Política – 
24/02/2013; La Nación – Negócios – 22/02/2013).  
 
 

Paraguai discordou da postura argentina na OMC 
 
No dia 27 de fevereiro, em Genebra, Suíça, o vice-ministro de Relações 
Econômicas e Integração do ministério das Relações Exteriores, Manuel María 
Cáceres, informou a Pascal Lamy, diretor geral da Organização Mundial do 
Comercio (OMC), a discordância do país com relação ao conteúdo de alguns 
parágrafos dos relatórios de política comercial da Argentina. De acordo com 
Lamy, os informes referentes ao governo do Paraguai não são estritamente 
comerciais e fazem referências a questões políticas que demonstrariam 
claramente o posicionamento da Argentina contra o governo paraguaio. Sobre 
o assunto, o chanceler paraguaio declarou considerar arbitrária a saída 
compulsória do país do bloco e a entrada da Venezuela em seu lugar, ambas 
as ações apoiadas pelo governo da Argentina (ABC Color – Caderno Política – 
28/02/13; La Nación – 27/02/2013). 
 
 

Chanceler paraguaio recebeu chefe da missão de observação da OEA 
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No dia 27 de fevereiro, o ministro das Relações Exteriores, José Félix 
Fernandez Estagarribia, recebeu o chefe da missão de observação eleitoral da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), Oscar Arias Sanchez para 
discutir sobre o papel da OEA nas próximas eleições do país. Durante a 
permanência de Sanchez no país, foram realizadas também entrevistas com os 
candidatos a Presidência da República, alem de reuniões com representantes 
da sociedade civil e da Justiça Eleitoral (La Nación – Política – 27/02/2013). 
 
 
 
 


