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 Nos dias 09 e 10 de setembro, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Paraguai recebeu parlamentares argentinos 

  
No dia 6 de setembro, parlamentares argentinos chegaram ao Paraguai para 
uma visita de reconhecimento da situação do país após a destituição de 
Fernando Lugo.  A presença da delegação formada pelos senadores da 
oposição, Adolfo Rodriguez Saá e Juan Carlos Romero, foi acertada em agosto 
pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Senadores do Paraguai. 
No dia 7, após reunirem-se com o presidente paraguaio, Federico Franco, os 
representantes argentinos declararam estar satisfeitos com as conversas 
mantidas com os três poderes, os quais, segundo eles, funcionam 
normalmente. Ademais, os legisladores afirmaram que a visita ocorreu para 
promover o diálogo a fim de superar a atual crise internacional paraguaia (ABC 
Color – Política – 08/09/2012; IP Paraguay – Política – 06/09/2012; IP 
Paraguay – 07/09/2012). 
  
 

Franco manifestou apoio ao presidente colombiano 
  
No dia 6 de setembro, em contato com a rádio colombiana La W, o presidente 
Federico Franco declarou apoio ao seu homólogo colombiano, Juan Manuel 
Santos, quanto à busca da paz através das negociações mantidas com as 
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) (IP Paraguay – Política – 
06/09/2012). 
  
 

Unasul ofereceu ajuda em pacificação na Colômbia 
  

No dia 7 de setembro, o secretário-geral da Unasul, o venezuelano Alí 
Rodríguez, ofereceu ajuda do bloco nas negociações entre o governo 
colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). 
Rodríguez afirmou que a busca da paz na Colômbia significa a consolidação da 
paz regional, e que o início do diálogo entre as partes é um gesto de 
inteligência política e humana (IP Paraguay – Internacionales – 07/09/2012). 

  
  

Paraguai declarou aproximação com Mercosul 
  
No dia 10 de setembro, durante coletiva de imprensa, o ministro das Relações 
Exteriores, José Félix Estigarribia, declarou que o governo paraguaio buscará 
aproximação com os países do Mercosul. O chanceler afirmou que a 
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) pode ser o 
cenário adequado para que o Paraguai estreite conversas com os países da 
região (ABC Color – Política – 11/09/2012). 
  
  

Legisladores paraguaios reuniram-se com chanceler colombiana 
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No dia 11 de setembro, na Colômbia, uma comitiva de senadores paraguaios 
reuniu-se com autoridades políticas do país. Em encontro com a chanceler 
colombiana, María Ángela Holguin, os representantes paraguaios trataram das 
alternativas para a continuidade das relações bilaterais, incluindo a volta do 
embaixador colombiano, Alberto Barrantes, ao Paraguai. A comitiva foi 
chefiada pelo senador Miguel Saguier e contou com a presença do embaixador 
paraguaio, Walter Biedermann. As autoridades também discutiram sobre os 
motivos do impeachment de Fernando Lugo e a suspensão do Paraguai no 
Mercosul (ABC Color – Política – 12/09/2012; IP Paraguay – Política – 
11/09/2012). 
  
  

Paraguai repudiou ataque ao consulado dos EUA 
  
No dia 12 de setembro, em Assunção, o Ministério das Relações Exteriores do 
Paraguai expressou repúdio e indignação ao ataque realizado contra o 
consulado dos EUA na cidade de Benghasi, Líbia. A chancelaria paraguaia 
ressaltou o compromisso e a obrigação de todos os países em manter intacto o 
princípio de inviolabilidade das representações diplomáticas e consulares, 
estabelecido nas Convenções de Viena (IP Paraguay – Política – 12/09/2012). 
 
 

Paraguai dispensou recursos financeiros do Mercosul 
  
No dia 12 de setembro, o ministro das Relações Exteriores, José Félix 
Estigarribia, anunciou que o governo do Paraguai dispensa momentaneamente 
os recursos econômicos fornecidos pelo Fundo de Convergência Estrutural do 
Mercosul (Focem). Estigarribia afirmou que os recursos poderiam ser uma 
chantagem jurídica para que o Paraguai aceitasse a entrada da Venezuela no 
bloco. O chanceler argumentou ainda que esta é uma questão de soberania, 
pois a aprovação dos fundos ocorreu sem a presença do Paraguai (ABC Color 
– Política – 13/09/2012; IP Paraguay – Política – 12/09/2012; La Nación – 
Política – 13/09/2012). 
 

 


