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política externa paraguaia e que foram veiculadas nos periódicos: 
 

 Abc color:      www.abc.com.py  

 Diario la Nación:     www.lanacion.com.py  

 Información Pública Paraguay:   www.ipparaguay.com.py  
 

Coordenação: Profa. Dra. Érica C. A. Winand, Dr. Israel R. Barnabé 
(professores do Núcleo de Relações Internacionais da Universidade Federal de 
Sergipe) 
 
 
Pesquisa e Redação: Elliete Martin (graduanda ciência política), Flora Carvalho 
de Oliveira e Freitas Fonseca (bolsista PIBIC, graduanda em Relações 
Internacionais), Hugo Gabriel de Souza Leão (graduando em Relações 
Internacionais), Joana Maria Barreto Andrade (bolsista PIBIC, graduanda em 
Relações Internacionais), Jorge Matheus Oliveira Rodrigues (bolsista PIBIC, 
graduando em Relações Internacionais), Luiz Guilherme Prenazzi de Pádua 
(graduando em Ecologia), Marcos Rogério Vieira de Araujo Filho, Ronaldo de 
Oliveira Santos Jhunior (bolsista PIBIC, graduando em Relações 
Internacionais).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 No dia 23, 24 e 25 de novembro não houve notícias de Política Externa Paraguaia 
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Paraguai condena ataque terrorista a embaixada do Irã 

 
No dia 22 de novembro, o ministério de Relações Exteriores do Paraguai emitiu 
nova oficial condenando o ataque terrorista à embaixada da República Islâmica 
do Irã, localizada em Beirute, capital do Líbano. O governo paraguaio 
expressou ainda seu apoio ao povo libanês e também reiterou a sua posição 
contrária a qualquer forma de terrorismo (IP Paraguai – Política – 22/11/2013). 

 
 

Presidente Cartes realizou visita oficial ao Vaticano 
 
No dia 25 de novembro, o presidente do Paraguai, Horacio Cartes reuniu-se 
com o chefe de Estado do Vaticano, o Papa Francisco na cidade do Vaticano. 
A agenda do encontro esteve relacionada aos esforços realizados 
conjuntamente por ambos os países para combater a pobreza no Paraguai. 
Logo após o encontro, Cartes e o seu chanceler Eladio Loizaga se reuniram 
com secretário de Estado da Santa Sé, Pietro Parolín (ABC Color – Política – 
26/11/2013). 
 
 

Paraguai ratifica acordo bilateral com União Europeia 
 
No dia 28 de novembro, o governo do Paraguai ratificou um acordo bilateral 
com a União Europeia (UE). O acordo que se vigorará até 2020, tem por 
objetivo contribuir para o desenvolvimento do país sul-americano e faz parte do 
plano estratégico de cooperação internacional de ambas as partes (ABC Color 
– Política – 28/11/13). 

 

 
 
 
 

 

 


