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1-Celebração do 171° aniversário do Regimento Escolta Presidencial 

2-Um dos fundadores da Associação campesina Armada (ACA) é preso na Argentina 

3-Presidente Cartes se reúne com cúpula militar na cidade de Mariscal 

 
1-Celebração do 171° aniversário do Regimento Escolta Presidencial 

Nesta segunda-feira (14/06/15), foi celebrado o aniversário de criação do Regimento 

Escolta Presidencial com um ato e desfile militar. O coronel Eulogio Ortega recordou que 

este corpo existe, ainda que não oficialmente, desde a incipiente República com o Dr. José 

Gaspar Rodríguez de Francía, tendo 171 anos. Durante a cerimônia estiveram presentes 

várias autoridades e ex-autoridades, como Federico Franco, ex-presidente da República. 

(ABC Color –Nacionais – 15/06/015) 
2-Um dos fundadores da Associação campesina Armada (ACA) é preso na Argentina 
Neste  domingo  (14/06/15)  na  cidade  de  Rosária,  Argentina,  o  desertor  do  grupo 
terrorista  Exército  do  Povo  Paraguaio  (EPP),  Silvério  Acosta  Zacarías,  que  se 
converteria  em  um  dos  fundadores  da  Associação  Campesina  Armada  (ACA),  foi 
capturado em uma operação executada pela Polícia Federal local. Silvério passou a ser 
procurado desde 5 de dezembro de 2012 quando foi identificado como membro do EPP. 
Isto foi possível graças a uma ação conjunta de agentes paraguaios antissequestro, da 
Inteligência Militar e da Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD). A detenção se deu 
na Avenida Presidente Julio Argentino Roca, na província de Santa Fé. (ABC Color – 
Judiciais – 15/06/015) 
3-Presidente Cartes se reúne com cúpula militar na cidade de Mariscal 
Nesta quarta-feira (17/06/15) em Mariscal Estigarribia, Chaco, o presidente Horácio 
Cartes  esteve  em  reunião  semanal  com  a  cúpula  militar.  Durante  a  reunião  foi 
informado sobre as ações levadas adiante na zona norte do país, além da inauguração de 
obras. O Presidente foi recebido na cidade pelo general Eugênio Ramón Solís, chefe do 
III Corpo de Exército. Durante o encontro que se estendeu por mais de uma hora, os chefes 
das três armas apresentaram um informe do trabalho que vem realizando para apoiar as 
tarefas do governo nas diferentes áreas. O general de Exército Luis Garcete, chefe das 
Forças Militares, também detalhou ao Chefe de Estado o trabalho da Força de Tarefa 
Conjunta (FTC). A cúpula castrense também informou ao Mandatário sobre os 
5.624 hectares que foram recuperados para o Ministério da Defesa. Ao término da reunião 
com a cúpula militar, Cartes encabeçou a inauguração do melhorado Clube de Oficiais 
Paz do Chaco que teve um custo superior aos 500 milhões de guaranis. (ABC 
Color – Política – 18/06/015) 
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vez, é abrangido pela rede nacional constituída pelo Grupo de Estudos de Defesa e 

Segurança Internacional (GEDES). 
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