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O Observatório de Política Externa do Paraguai (OPEP) é um projeto de 
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Internacional (GEDES), do Centro de Estudos Latino-americanos (CELA) da 
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Franca. A partir deste número o informe passa a ser produzido pela equipe de 
redatores desta universidade. 
 
O informe é uma resenha a respeito das notícias que têm por tema central a 
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Chanceler paraguaio cumpre agenda na Itália1 
 

No dia 07 de outubro, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Jorge 
Lara Castro, participou da III sessão da V Conferência Internacional Itália-
América Latina e Caribe, que se realizou em Roma, na Itália. Em seu discurso, 
o ministro afirmou que o Paraguai não deve ficar na periferia dos países 
emergentes por ter uma economia pequena, e que o país é de suma 
importância para a cooperação internacional por razão de sua história e 
recursos estratégicos. No mesmo dia, Castro viajou para a cidade de Parla 
onde se reuniu com paraguaios residentes no norte da Itália que trabalham na 
área da saúde com o propósito de reiterar a assistência que o Ministério das 
Relações Exteriores paraguaio provê aos compatriotas que vivem no exterior 
(IP Paraguay – Sociedad – 07/10/2011; IP Paraguay – Politica – 07/10/2011; 
ABC Color – Politica – 08/10/2011).  
  

 

Mercosul pediu atenção ao Paraguai quanto à construção de ponte  

 

O Parlamento do Mercosul pediu ao Poder Executivo do Paraguai, ações 
efetivas para o encaminhamento das obras de conexão entre Ñeembucú e o 
nordeste da Argentina, primordialmente à construção de uma ponte sobre o rio 
Paraguai que ligaria as duas regiões. O senador paraguaio, Alfonso González 
Núñez – atual presidente do Parlamento do Mercosul – reiterou a importância 
de um trabalho conjunto para acelerar o processo (ABC Color – Política – 
09/10/2011).  

 
 

Embaixador paraguaio se reúne com embaixador norte-americano 
 
No dia 11 de outubro, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Jorge 
Lara Castro, recebeu o embaixador norte-americano, James Harold 
Thessin, no Paraguai. Na reunião, foram discutidos temas referentes à relação 
bilateral entre os países. Thessin, que iniciou sua missão diplomática no 
Paraguai há três semanas, destacou que os Estados Unidos tem interesse no 
fortalecimento da democracia, das instituições e da economia paraguaia (ABC 
Color – Política – 12/10/2011). 
 
 

 

                                                
1 Nos dias 10, 11 e 13 de outubro não houve notícias de Política Externa paraguaia.  


