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 No dia 07, 08 e 10 de abril não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Paraguai está disposto a conviver com Venezuela no Mercosul 
 
No dia 04 de abril, o mandatário paraguaio Federico Franco, ao iniciar sua 
visita oficial aos Estados Unidos, realizou discurso no conservatório Inter-
American Dialogue. Na oportunidade Franco assegurou que seu país não tem 
problemas em conviver com a Venezuela no âmbito do Mercosul, e que 
entregaria aos membros do bloco regional documentos que provam o apoio do 
ex-presidente venezuelano Hugo Chavez a um grupo armado que opera no 
Paraguai. Segundo o presidente, o poder político estaria prevalecendo sobre o 
jurídico no bloco regional e que espera que o Paraguai retorne ao bloco até dia 
15 de agosto, para que a partir de então a questão da Venezuela seja mais 
bem debatida. Franco afirmou ainda que o bloco precisa de uma reformulação, 
para que haja diminuição das assimetrias entre os países integrantes e sejam 
garantidos iguais benefícios para todos (IP Paraguay – Política – 04/04/2013; 
La Nación – Política – 05/04/2013). 
 
 

OEA acompanhará as eleições para presidência do Paraguai realizadas 
fora do país 

 
A Organização dos Estados Americanos (OEA) afirmou que, com o objetivo de 
garantir a ordem e a transparência do processo, observará as eleições para 
presidência paraguaia realizadas nos Estados Unidos e na Argentina. Reiterou 
também a presença dos seus observadores em território paraguaio (ABC Color 
– Política – 07/04/2013; La Nación – País – 06/04/2013). 
 
 

Paraguai ofereceu ajuda à compatriotas na Argentina 
 
O ministro de Relações Exteriores do Paraguai, José Fernandez Estigarribia, 
alertou as embaixadas na Argentina para que assistissem aos paraguaios 
vitimados pelas inundações em La Plata. A Chancelaria Nacional instruiu ao 
comitê estabelecido para ajudar aos compatriotas vitimados pelo desastre 
natural que estabelecesse um rodízio de funcionários no local a fim de que as 
informações fossem passadas diretamente à Chancelaria. Apesar da iniciativa 
paraguaia, o governo da Argentina rejeitou a ajuda oferecida (La Nación – 
Política – 05/04/2013). 
 
 

Franco discursou em reunião da OEA  
 
O presidente do Paraguai, Federico Franco, realizou discurso acerca do 
desenvolvimento paraguaio em reunião da Organização dos Estados 
Americanos (OEA). Na ocasião, Franco defendeu e divulgou o processo 
democrático do Paraguai e agradeceu às nações que apoiaram o governo do 
país em sua fase de transição (La Nación – Política – 05/04/2013). 
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Governo recebeu em audiência o representante da embaixada irlandesa 

 
O vice-ministro das Relações Exteriores, embaixador Antonio Rivas Palacios, 
recebeu em audiência o embaixador Syle Maguire, diretor para a América 
Latina eo Caribe do Ministério das Relações Exteriores da República da 
Irlanda. Durante encontro, foram abordadas questões de interesse bilateral. Na 
ocasião, o vice-ministro foi acompanhado pelo ministro Enrique Franco, Diretor 
Geral de Assuntos Bilaterais do Ministério (La Nación – Política – 09/04/2013). 

 
 

Chanceler recebeu em audiência representantes de Japão e Alemanha 
 
No dia 09 de abril, o chanceler paraguaio, José Félix Estigarribia, recebeu em 
aundiência os embaixadores do Japão e da República Federal da Alemanha. O 
embaixador janponês, Takeshi Kamitani, ressaltou as boas relações entre os 
dois países e lembrou que ainda buscam laços mais estreitos. Estigarribia e o 
representante alemão, Claude Robert Ellner, discutiram questões de interesse 
bilateral da agenda dos dois países (IP Paraguay – Política – 09/04/2013). 
 
 
Chanceler recebeu chefe dos observadores eleitorais da União Europeia 

 
No dia 11 de abril, o ministro das Relações Exteriores, José Félix Fernández 
Estigarribia, recebeu em audiência a chefe da missão de observação da União 
Europeia (UE), a Deputada Renate Weber. Durante a audiência, a 
representante europeia comentou que o processo eleitoral do Paraguai se 
desenvolve sem violência e que sua delegação está trabalhando para cumprir 
seu objetivo (La Nación – Política – 11/04/2013). 

 


