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 Nos dias 22, 23 e 24 de junho, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Paraguai firmou nova parceria com governo de Taiwan 
 
No dia 20 de junho, durante reunião entre o embaixador paraguaio no Taiwan, 
José María Lui e representantes do governo local, foi firmado acordo a respeito 
do financiamento do governo taiwanês ao Ministério da Justiça e do Trabalho 
do Paraguai para realização de reformas no sistema penitenciário do país (La 
Nación – País – 21/06/2013). 

 
 

Presidente Cartes realizou visita oficial a Europa 
 
No dia 24 de junho, o presidente eleito, Horacio Cartes esteve reunido com o 
Presidente da Espanha, Mariano Rojoy. Durante o encontro, foi reforçada a 
manutenção dos esforços para um bom relacionamento entre ambos. No dia 25 
de junho, o mandatário se reuniu com membros do parlamento europeu e o 
presidente do Palamento Eurolatino (Eurolat), José Ignacio Salafranca. Os 
representantes da União Europeia (UE), manifestaram o interesse do bloco no 
retorno do Paraguai ao Mercosul, para que seja retomada institucionalidade e 
firmado o acordo comercial pendente desde os anos 2000 entre ambos. Ainda 
durante a visita a Europa, encontrou-se com empresários espanhóis aos quais 
garantiu a melhoria da estrutura institucional do Paraguai a fim de aumentar o 
nível de confiança e incentivar os investimentos estrangeiros (ABC Color – 
Política - 25/06/2013; ABC Color- Política – 26/06/2013). 
 


