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1-Condecoração ao Regime de Cavalaria é comemorada por militares. 

2-Ministério da Defesa firma dois novos acordos. 

 

1-Condecoração ao Regime de Cavalaria é comemorada por militares. 

No dia 25/06/2014, foi comemorada a condecoração no campo de batalha ao Regimento 

de Cavalaria Nº 1, Valois Rivarola, criado há exatos 79 anos pelo ex-comandante das 

Forças Armadas, José Félix Estigarribia e pelo ex-presidente do Paraguai, Eusebio 

Ayala, no final da Guerra do Chaco. Segundo pronunciamento feito pela Associação de 

Oficiais da Cavalaria, o legado da Cavalaria Valios Rivarola é uma das maiores 

tradições de guerra do país, e portanto deve ser sempre lembrada e comemorada por 

todos. (ABC Color – Política – 25/06/14) 

 

 

2-Ministério da Defesa firma dois novos acordos. 

No dia 25/06/2014 foi firmado um acordo entre o Ministério da Defesa, o Ministério do 

Trabalho, Emprego e Segurança Social e o Serviço Nacional de Promoção Profissional, 

no intuito de formar e capacitar em diversas áreas os jovens que realizam o serviço 

militar obrigatório e os funcionários do Ministério de Defesa. Segundo o que foi 

acordado, durante o prazo de um ano, podendo haver renovação, o Ministério do 

Trabalho irá colaborar com a elaboração de programas e a capacitação dos instrutores 

dos cursos que serão ministrados, enquanto o Ministério de Defesa irá elaborar um 

diagnóstico das necessidades de formação, ficará responsável pela alimentação e 

alojamento, dentre outras coisas. Além desse acordo, o Ministério da Defesa também 

fez parceria com Ministério de Obras Públicas e Comunicações (MOPC), para a 

melhoria e manutenção de estradas, e transferência de máquinas e equipamentos para o 

Comando de Engenharia do Exército. (ABC Color – Política – 26/06/14) 
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