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 Nos dias 14 e 16 junho, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Paraguai apresentou resultados durante conferencia da OIT 
 
No dia 14 de junho, a delegação paraguaia, liderada pela ministra da Justiça e 
Trabalho, Maria Lorena Segovia, apresentou avanços em matéria de políticas 
de trabalho adequadas durante a 102ª conferência da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). A ministra afirma ainda que teve início no 
Paraguai um processo de fortalecimento e modernização dos serviços de 
inspeção das condições de trabalho e também que estão sendo aplicadas 
políticas com o intuito de diminuir o desemprego (La Nación – País – 
15/06/2013). 
 
 

Chanceler do Paraguai fez declarações a respeito do Mercosul 
 
No dia 17 de junho, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Fernández 
Estigarribia, lamentou o fato de que os países signatários do Tratado de 
Assunção (Brasil, Argentina e Uruguai) estão constantemente mudando os 
critérios sobre a suspensão do Paraguai do Mercosul. Estigarribia relembrou 
que os países membros haviam definido que as sanções ao Paraguai se 
cessariam assim que se realizassem as eleições. A chancelaria paraguaia 
recebeu notificações acerca da próxima reunião do bloco, na qual se espera 
que as questões da Venezuela e do Paraguai sejam resolvidas. O ministro 
afirmou que a incorporação da Venezuela não é legítima e ressaltou que o 
Paraguai sempre ofereceu diálogo aberto com todos os países membros do 
bloco (IP Paraguay – Política – 17/06/2013; ABC Color – Política – 18/06/2013).  

 
 

União Europeia apoiou o presidente eleito Horacio Cartes 
 
No dia 17 de junho, o presidente eleito Horacio Cartes e representantes da 
chancelaria paraguaia estiveram reunidos com o embaixador alemão, Claude 
Ellner e outros diplomáticos representantes da União Europeia (UE). Após o 
enconto, Ellner afirmou que o bloco europeu assegura total respaldo ao novo 
governo e à volta do país ao Mercosul e à UNASUL. Além disso, o embaixador 
afirmou que a UE tem muito interesse em avançar as negociações e concluir 
um acordo de associação com os países membros do Mercosul (ABC Color – 
Política – 18/06/2013). 
 
 

Paraguai não participará da próxima Cúpula do Mercosul 
 
No dia 17 de junho, o presidente eleito, Horacio Cartes, após reunião com 
diplomáticos representantes da União Europeia (UE) afirmou que não 
participará da cúpula do Mercosul a ser realizada no Uruguai, em 12 de julho e 
no qual a Venezuela deve assumir a presidência rotativa do bloco regional. 
(ABC Color – Política – 18/06/2013). 
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MRE recebeu investimento do governo de Taiwan 
 
No dia 18 de junho, o ministério das Relações Exteriores recebeu da República 
da China um investimento no valor de US$ 500.000 para o financiamento do 
Projeto de modernização e fortalecimento da gestão institucional do ministério. 
O Paraguai é o único país da América do Sul que mantém relações 
diplomáticas e consulares com Taiwan e não com a República Popular da 
China (ABC Color - Política - 19/06/2013).  

  
 

Paraguai firmou acordo para capacitação de jovens profissionais com 
Alemanha 

 
No dia 20 de junho, o chanceler paraguaio, José Félix Fernández Estigarribia, e 
o embaixador da Alemanha, Claude Ellner, firmaram um acordo que 
incrementa fundos para cooperação técnica, em um total de 6 milhões de 
euros. Esse projeto terá como finalidade a capacitação de jovens profissionais 
(ABC Color – Caderno Política -20/06/13). 
 
 
 
 
 

 


