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 Nos dias 23, 24, 26 e 27 de março, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Chanceler paraguaio reuniu-se com homólogo britânico 

 
No dia 21 de março, durante reunião com o ministro das Relações Exteriores 
da Inglaterra, William Hague, o chanceler do Paraguai, José Fernandez 
Estigarribia, discutiu sobre os processos de cooperação entre os dois países e 
assinalou a reabertura de uma embaixada no país, uma vez que a antiga 
permanece fechada desde 2004.  Estigarribia afirmou ainda que o britânico 
demonstrou interesse em estreitar as relações com o governo paraguaio (La 
Nación – Política – 21/03/2012). 
 
 

Paraguai defendeu o fortalecimento de contribuições para o Sidh 
 
No dia 22 de março, durante Assembléia Geral da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), o ministro de Relações Exteriores em exercício, Antonio 
Rivas Palacios, afirmou que o Paraguai adota uma posição de defesa do 
fortalecimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (Sidh). Palacios 
solicitou ainda que países como o Bolívia, Equador, Nicarágua e Venezuela 
repensem suas decisões de não aceitar a jurisdição do Sistema (ABC Color – 
Política – 22/03/2013). 
 
 

 Governo reuniu-se com embaixadora da Indonésia 
 
No dia 22 de março, o vice-ministro de Relações Econômicas e de Integração, 
o embaixador Manuel Maria Cárceres, recebeu a embaixadora da Indonésia, 
Nurmala Kartini. Na ocasião ambos trataram temas de sua agenda bilateral (La 
Nación – Política – 22/03/2013). 
 
 

Presidente do Tsje reuniu-se com representantes das missões de 
observação para as eleições 

 
No dia 25 de março, o presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 
(Tsje), Alberto Ramírez Zambonini, reuniu-se com representantes de diversas 
missões enviadas para observar o processo eleitoral a se realizar em abril. 
Durante o encontro, estiveram presentes representantes da Unasul, da União 
Européia (UE), da Organização de Estados Americanos (OEA), dentre outros 
(ABC Color – Política – 25/03/2013). 
 
 

Paraguai anunciou compra de equipamento militar da Alemanha 
 
No dia 28 de março, o presidente do Paraguai, Federico Franco, anunciou a 
compra de vinte caminhões de uso militar alemães, totalizando um valor de um 
milhão de dólares. Segundo Franco, os caminhões serão utilizados na região 
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do Chaco. Além disso, o mandatário destacou a harmonia da relação com os 
países europeus (ABC Color – Política – 28/03/13). 
 
   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


