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 No dia 24 e 27 de agosto não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Paraguai insiste em regionalismo aberto 
 
No dia 23 de agosto, Eladio Loizaga, chanceler paraguaio, declarou que o 
governo defenderá a flexibilização da decisão 32/00 do Mercosul, que permite 
a participação conjunta de todos os membros do bloco durante as negociações 
comerciais com outros blocos. De acordo com Loizaga, o objetivo do Paraguai 
é possibilitar um regionalismo aberto, permitindo a abertura a outros mercados 
e blocos como a Aliança do Pacífico, no qual o país está inserido como 
observador (ABC Color – Política – 23/08/2013). 

 
 

Retomada participação paraguaia na Unasul 
 
Entre os dias 21 e 23 de agosto, durante reunião do Conselho de Delegados da 
Unasul, ocorrida em Lima, Peru, o Paraguai retomou sua participação na 
Unasul. O encontro teve como objetivo a organização da Cúpula de Chefes de 
Estado e de Governo da organização (La Nación – Política – 23/08/2013; ABC 
Color – Política – 25/08/2013; ABC Color – Política 25/08/2013). 
 

 
Paraguai solicita direito de voz e voto na OIEA 

 
No dia 26 de agosto, o Senado do Paraguai aprovou a liberação de fundos 
para que o país possa ter direito de voz e de voto no Organismo Internacional 
de Energia Atômica (OIEA), ligado a Organização das Nações Unidas. A 
iniciativa ocorreu após os problemas referentes à possível instalação de uma 
usina nuclear em Formosa, na Argentina (ABC Color – Política – 26/08/2013).  
 

 
Paraguai regulariza relações diplomáticas com Peru e Reino Unido 

 
No dia 25 de agosto, o embaixador do Reino Unido, Jeremy Hobbs, declarou a 
reabertura da embaixada britânica em Assunção, fechada desde 2005. O 
embaixador britânico destacou ainda a importância do governo Cartes para a 
reabertura das relações entre os países. No dia 27 de agosto, foram retomadas 
as atividades diplomáticas normais entre Paraguai e Peru, que estavam 
suspensas desde a retirada de Fernando Lugo da presidência, há 14 meses. 
Durante reunia entre Julio César Velázquez, presidente do Congresso Nacional 
do Paraguai e o diplomata peruano, Lázaro Geldres. Durante o encontro foi 
proposta a realização de um memorandum em conjunto que abarque questões 
de infraestrutura, comércio bilateral e facilidades portuárias (ABC Color – 
Política – 25/08/2013; La Nación– Política – 28/08/2013).  
 

 


