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 Nos dias 10, 11, 12 e 13 de maio, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Paraguai debateu reformas na CIDH 

 
No dia 14 de maio, a delegação paraguaia na Organização dos Estados 
Americanos (OEA) presidida pela diretora executiva de Direitos Humanos 
Nimia da Silva, esteve reunida com chanceleres dos países participantes da 
Comissão Internacional de Direitos Humanos (CIDH), em Cochabamba, 
Bolívia, a fim de discutir reformas operacionais dentro da comissão.  Na 
ocasião, o governo paraguaio reiterou o apoio ao Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos (ABC Color – Política – 14/05/2013).  
 
 

Paraguai criticou ações argentinas com relação à Yaciretá 
 
No dia 14 de maio, o presidente Federico Franco, durante discurso 
comemorativo dos 202 anos de Independência da Nação Paraguaia, criticou o 
governo argentino pelos problemas relacionados às usinas transnacionais de 
Yaciretá e Itaipu e solicitou à Argentina o pagamento pela utilização da energia 
paraguaia e o ressarcimento pelos prejuízos causados pela inundação do 
território paraguaio (ABC Color – Política – 15/05/2013).   
 
 

 Estigarribia declarou que presidente venezuelano não é bem-vindo no 
Paraguai 

 
No dia 15 de maio, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, José Félix 
Estigarribia, contando com o apoio da Câmara dos Deputados, declarou que 
considera o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, como persona non grata 
em território paraguaio. De acordo com Estigarribia, Maduro e os ideais 
bolivarianos representariam uma ameaça aos interesses do país (ABC Color – 
Política – 15/05/2013; La Nación – Política – 15/05/2013).  
 

 
Governo paraguaio aprofunda relações com Panamá 

 
No dia 16 de maio, o vice-ministro das Relações Exteriores do Paraguai, 
Antonio Rivas Palacios, esteve reunido com a Embaixadora do Panamá, Mayra 
Arosemena. Durante a reunião foram discutidos assuntos como as eleições do 
Paraguai e a cooperação entre conhecimentos e experiências em energia por 
parte dos dois países através da proposta de celebração da próxima Reunião 
de Mecanismo de Consultas Políticas (ABC Color – Política – 16/05/13). 
 
 

 


