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 Nos dias 29, 30, e 31 de fevereiro, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Governo paraguaio declarou esperar reconhecimento dos países 
participantes do encontro da Celac-UE 

 
Federico Franco declarou que esperava ter recebido retratação pelas críticas 
sofridas por seu governo, bem como aguardvaa pelo reconhecimento do vigor 
democrático de seu país, por parte dos países que participaram da primeira 
cúpula da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos e União 
Europeia – Celac-UE. O encontro ocorrido em Santiago do Chile entre os 
presidentes da Celac-UE, não contou com a presença do Paraguai, já que de 
acordo com o Chanceler Félix Fernández, foi respeitada a solicitação do 
governo Chileno, que considerou que presença paraguaia poderia ameaçar a 
participação de outros países sulamericanos. Ainda sobre o assunto, 
Fernández criticou a declaração do governo uruguaio, segundo a qual, 
defenderia os interesses do Paraguai durante a cúpula, argumentando queo 
país não necessita de outrem em sua defesa, e que a atitude do Uruguai 
demonstra apenas a pressão exercida pela União Europeia sobre a 
comunidade internacional, para o reconhecimento da legitimidade do governo 
paraguaio. (IP Paraguay - Política - 25/01/2013; ABC Color - Política - 
26/01/2013; ABC Color - Política - 27/01/2013). 

 
 

Paraguai exigiu da Argentina o pagamento da dívida de Yacyretá 
 

O governo paraguaio exigiu da Argentina, através de nota oficial, emitida no dia 
28 de janeiro, a quitação da divida adquirida pelo país vizinho, durante 
transações referentes ao fornecimento de parte paraguaia da energia 
produzida pela usina binacional de Yacyréta, ao governo argentino..O valor da 
cobrança é superior a cem milhões de dólares, conforme anunciou o chanceler 
paraguaio José Félix Estigarribia Fernandez (IP Paraguay - Economia - 
28/01/2013). 
 
 
 

 

 

 
 


