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1-Ministro da Defesa pronuncia-se a respeito de irregularidades cometidas por esposa do 

comandante das Forças Militares. 

2- Presidente do Paraguai realizou reuniões para tratar de assuntos militares 

 

1-Ministro da Defesa pronuncia-se a respeito de irregularidades cometidas por esposa do 

comandante das Forças Militares. 

O ministro da Defesa do Paraguai, Diógenes Martinez, pronunciou-se neste domingo a 

respeito de irregularidades cometidas pela esposa do comandante das Forças Militares, 

Lucía Duarte de Garcete. Para Martinez, está claro que houve infração cometida por Lucía 

Duarte, ao utilizar a estrutura das Forças Armadas para operar uma fundação que é 

privada. Ainda segundo denúncias, o uso desses recursos públicos, que incluem serviços 

de funcionários estaduais e uso de veículos automotivos da instituição, é feito com o 

patrocínio do marido de Lucía Duarte, o comandante das Forças Militares, Luis Gonzaga 

Garcete. Ademais, o ministro confirmou que existem "várias irregularidades" no Hospital 

Militar e o principal culpado é Garcete "como chefe da instituição." (ABC Color – Política 

– 10/07/2016) 

 

2- Presidente do Paraguai realizou reuniões para tratar de assuntos militares 

O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, realizou nesta sexta-feira (15/07/2016), 

reuniões para tratar de assuntos de ordem militar no Quartel Geral do Comando em Chefe 

das Forças Armadas. Logo pela manhã reuniu-se com os comandantes militares de alta 

patente e recebeu dos mesmos os informes sobre as atuações de cada força. Após a 

reunião, o porta-voz das Forças Armadas, Jorge Mieres, expressou que o presidente 

Horácio Cartes estava satisfeito com o relatório apresentado ontem em conferência de 

imprensa sobre o comandante Gonzaga Garcete, atualmente envolvido em casos de 

corrupção. (La Nación – Política – 15/07/2016)  
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