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Unasul reuniu-se para discutir respostas regionais para a crise1 

econômica global 
 
No dia 12 de agosto, os ministros da Economia da Unasul reuniram-se em 

Buenos Aires para discutir respostas conjuntas para a crise internacional. 
Durante o encontro, os ministros sul-americanos acordaram em privilegiar as 
moedas regionais como forma de fortalecê-las frente à crise financeira mundial. 

Ficou decidido, também, avançar a construção do Banco do Sul como 
instituição multilateral da região (ABC Color – Política – 13/08/2011; La Nación 
– Mundo – 12/08/2011; La Nación – Mundo – 13/08/2011). 

 
 

Paraguai e Taiwan buscaram estreitar laços culturais 

 
No dia 11 de agosto, embaixadores juvenis de Taiwan visitaram o Paraguai 
para estreitar laços culturais entre os dois países. Os representantes do 

governo de Taiwan reuniram-se com o presidente Fernando Lugo e realizaram 
apresentações de danças folclóricas diversas (IP Paraguay – Sociedad – 
11/08/2011). 

 
 

Lugo congratulou presidente argentina 

 
No dia 17 de agosto, o presidente paraguaio, Fernando Lugo, felicitou sua 
homóloga argentina, Cristina Kirchner, pela sua vitória nas eleições primárias. 

Os cumprimentos foram enviados durante uma videoconferência entre ambos 
(La Nación – 18/08/2011). 
 

 
Governo paraguaio condenou atentado contra Israel 

 

Em nota emitida no dia 18 de agosto, o governo paraguaio condenou o 
violência do ataque realizado a um ônibus na cidade de Eliat, em Israel. O 
governo ainda manifestou seu apoio e condolências às famílias das vítimas e 

ao país (La Nación – Política – 18/08/2011). 
 
 

 

                                                   
1 Nos dias 16 e 17 de agosto não houve notícias relacionadas à Política Externa paraguaia. 


