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1. Notícia de repatriação dos restos mortais de Alfredo Stroessner provoca 
protestos 
O anúncio de que se pretendia repatriar os restos mortais do ex-ditador 
paraguaio, Alfredo Stroessner, provocou protestos por parte de vítimas da 
ditadura, familiares, defensores dos Direitos Humanos, entre outros, conforme 
reportaram o La Nación e o ACB Color. Os protestantes defenderam a negação 
da repatriação a fim de que não se reviva o passado Stronista. Os protestos 
foram também dirigidos às autoridades, para recordar-lhes o dever de justiça e 
reparação às vítimas da ditadura. Desde o dia 1 de novembro, familiares e 
vítimas da ditadura dormem em praças e ruas como forma de protesto pelo 
atraso das pensões. (ABC Color – Política – 04/112012; La Nación – País; 
Política – 04/11/2012) 
 
 
2. Forças Armadas enviam para o Congresso lista de militares nomeados à 
promoção 
A Comissão Social das Forças Armadas enviou ao Congresso, no dia 1 de 
novembro, a lista de militares a serem promovidos, À Câmara de Senadores é 
atribuída com exclusividade a articulação de acordos em relação às promoções 
de militares. São 20 os militares nomeados, embora os acordos sejam 
normalmente temas conflituosos no Senado. Além disso, por volta de 60 
militares deixarão a vida ativa militar e se aposentarão. (ABC Color – Política – 
04/11/2012) 
 
 
3. Catorze militares são suspensos das Forças Armadas 
Após uma denúncia de envolvimento com tráfico de drogas, 14 militares foram 
suspensos. O fato ocorreu na noite de terça-feira, quando um caminhão com 
remédios para cavalos foi parado e a droga descoberta, tendo sido a decisão 
de suspensão tomada pelo presidente Federico Franco no dia 08 de novembro, 
sob alegação de ter tolerância zero com tráfico de drogas. O processo passou 
por duas investigações e, apesar de não obterem todas as provas, os militares 
foram suspensos. (ABC Color –Caderno Política – 08/11/12) 
 
 



 
4. Forças Armadas iniciará processo seletivo para incorporar novos membros 
Segundo o jornal ABC Color, fontes das Forças Armadas confirmam que se 
dará início ao processo de seleção de jovens a serem recrutados. As três 
forças – Exército, Marinha e Aeronáutica – estão formando uma comissão para 
julgar quais dos jovens estão aptos a exercer o ofício. Dentre outros pré-
requisitos para ocupação do cargo de “soldado profissional” o aspirante tem 
que ter terminado o 6º grau e ter cumprido o serviço militar obrigatório. Os 
soldados profissionais receberam o salário mínimo legal do Paraguai, além de 
atenção médica, alimentação e vestuário. (ABC Color – Política – 09/11/2012) 
 
 
5. Senado dá entrada na lista de promoções militares 
De acordo com o periódico ABC Color, a lista com o nome dos militares 
indicados à promoção já chegou ao Senado paraguaio e à Comissão de 
Assuntos Constitucionais e Defesa. No Paraguai é necessário que o Senado 
aprove as ascensões dos militares antes que eles sejam de fato empossados. 
(ABC Color – Política – 09/11/2012) 
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