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 No dia 06 e 11 de julho não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Paraguai demonstrou interesse em cooperação com a Bolívia 
 
No dia 04 de julho, o ministro das Relações Exteriores, Fernández Estigarribia 
durante reunião com representantes bolivianos, reiterou o compromisso do 
Paraguai em manter a cooperação com a Bolívia, a fim de reforçar os laços 
entre os dois países. Uma das iniciativas paraguaias é o treinamento oferecido 
pela Academia Nacional de Bombeiros aos efetivos bolivianos (ABC Color – 
Política – 05/07/2013)  
 
 
Paraguai solicitou informações à Argentina a respeito de projeto nuclear 

 
No dia 04 de junho, o presidente do Paraguai, Frederico Franco, solicitou 
novamente informações à Argentina a respeito da possível instalação de uma 
planta nuclear em Formosa, região fronteiriça. Franco demonstrou estar 
insatisfeito com a iniciativa do país vizinho e afirmou estar disposto a recorrer a 
organismos internacionais para solucionar a situação. Apesar de não haver 
nenhum comunicado oficial por parte do governo argentino sobre a instalação 
de usinas nucleares em Formosa, Alfonso González Nuñez, representante 
paraguaio no Parlamento do Mercosul (Parlasul), a preocupação é com os 
dejetos radioativos que viriam a ser produzidos quando da instalação da usina 
(La Nación – Política – 04/07/2013; ABC Color – Política – 05/07/2013;  ABC 
Color – Política 07/07/2013; IP Paraguay – Política – 09/07/2013). 

 
 

Paraguai reafirmou acordo de cooperação com a CAF 
 
No dia 09 de julho, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, José 
Fernandez Estigarribia, reuniu-se com o presidente executivo da Corporação 
Andina de Fomento (CAF), Enrique García. No encontro, García fez questão de 
ratificar a decisão do CAF em continuar a prestar sua cooperação para 
desenvolvimento de projetos no Paraguai (La Nación – Política – 09/07/2013).    

 
 

Paraguai mantém cautela para com a participação venezuelana no 
Mercosul  

 
No dia 10 de julho, o presidente paraguaio eleito, Horacio Cartes, afirmou estar 
cauteloso em relação à proposta do presidente venezuelano Nicolás Maduro de 
colocar a disposição do Paraguai a presidência do Mercosul para que o mesmo 
seja plenamente reincorporado ao bloco. Sobre o tema, o chanceler do 
Paraguai, José Féliz Fernández Estigarribia, afirmou que assumir a presidência 
não é a solução que o país almeja para os problemas intra-bloco (ABC Color – 
Política – 10/07/2013; IP Paraguay – Política – 10/07/2013). 

 
 


