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 Nos dias 02 e 04 de fevereiro, não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Paraguai declarou não ter candidato para eleições da OMC 

 
No dia 03 de fevereiro, o governo do Paraguai afirmou não estar certo a 
respeito de qual será o seu voto na eleição que escolherá o novo presidente da 
Organização Mundial do Comércio (OMC). O vice-ministro de Relações 
Econômicas e Integração do Ministério de Relações Exteriores, Manuel María 
Cárceres, informou que o governo mexicano, candidato que concorre 
juntamente com o Brasil e a Costa Rica a vaga, solicitou o apoio paraguaio 
(ABC Color – Política – 03/02/2012). 
 
 

Tsje confirmou participação de missões de monitoramento durante 
processo eleitoral 

 
No dia 05 de fevereiro, o presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 
(Tsje) paraguaio, Alberto Ramírez Zambonini, reuniu-se com os integrantes da 
Rede Latino Americana e do Caribe para a Democracia (Redlad) a fim de 
analisar os preparativos da missão de acompanhamento que será realizada 
pela organização durante as eleições de 2013. Segundo o coordenador geral 
das eleições, Carlos Mária Ljubertic, o Paraguai receberá ainda representantes 
de outras organizações internacionais para acordar a respeito do 
monitoramento durante o pleito, destacando os delegados da União 
Interamericana de Organismos Eleitorais e Salomón Lerner, presidente do 
Grupo de Alto Nível da Unasul (IP Paraguay – Política – 01/02/2013; La Nación 
- Política - 05/02/2013). 
 

 
Embaixador paraguaio na OEA apresentou panorama das eleições 2013 

 
No dia 6 de fevereiro, o embaixador paraguaio na Organização dos Estados 
Americanos (OEA), Martín Sannemann, apresentou ao Conselho Permanente 
da organização informações a respeito do andamento das eleições paraguaias 
de 2013.  Sannemman recordou as eleições que ocorreram em 2008 e 
mencionou ainda o período de instabilidade política após o impeachment de 
Fernando Lugo em 2012. Ademais, o embaixador confirmou que o Tribunal de 
Justiça Eleitoral do Paraguai possui respaldo de organizações internacionais 
para o processo eleitoral de 2013, entre elas a própria OEA (IP Paraguay – 
Política – 06/02/2013). 
 
 
Organizações Internacionais e governo paraguaio formularam estratégias 

para evitar fraudes nas eleições 
 

No dia 06 de fevereiro, o ministro do Interior, Carmelo Caballero, reuniu-se com 
representantes da Rede Latino Americana e do Caribe para a Democracia para 
a elaboração de estratégias de segurança contra fraudes nas eleições que 
ocorrerão em abril. Para as eleições paraguaias essa organização destinará mil 
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e quatrocentos observadores alocados em todo o Paraguai. Ademais, 
embaixadores e membros do governo paraguaio reuniram-se com 
representantes da União Interamericana de Organismos Eleitorais (Uniore) e 
durante o encontro ressaltaram a transparência e a credibilidade do processo 
eleitoral (ABC Color – Política – 07/02/13; IP Paraguay – 06/02/2013; La 
Nación – Política – 07/02/13). 
 

 


