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1. Aluna é destaque como concludente na Academia Militar 
2. Ministério da Defesa anuncia contratação através de concurso público 
3. Ministério da Defesa pleiteia entrada na cadeia de comando militar 

 

1. Aluna é destaque como concludente na Academia Militar 
Andréia Arce Belém foi destacada como a melhor na Academia Militar Marechal 
Solano López, sendo indicada entre as 10 mulheres e os 74 homens a serem 
promovidos como subtenentes e aspirantes.  O presidente Federico Franco 
participou da cerimônia de conclusão de estudos dos alunos.  ( La Nación – 
21\11\2012). 

 

2. Ministério da Defesa anuncia contratação através de concurso público 
O Ministério da Defesa irá fazer concurso público a fim de contratar 16 novos 
funcionários. Esta medida foi implantada devido a recentes questionamentos, 
principalmente por parte do vice-ministro da Defesa, Luis Galeano Perrone, sobre 
suposta influência política na contratação dos funcionários. Segundo ele, após 
este concurso a pasta da Defesa se ajustará à lei paraguaia. Tal impasse 
começou quando o Ministério contratou 23 funcionários, dentre os quais, dois 
eram sobrinhas do Senador oviedista Hermínio Chena Valdez. (ABC Color – 
Caderno Política – 23/11/12). 

 

3. Ministério da Defesa pleiteia entrada na cadeia de comando militar 
A Ministra da Defesa, Liz García de Arnold, decidiu apoiar a inclusão do Ministério 
da Defesa na cadeia de comando. Por sua vez, o comandante das Forças 
Armadas, o general Miguel Christ, disse que a Constituição impede a consolidação 
desta reivindicação, pois na mesma é citado que o Ministério é impedido de ser 
incluso na liderança militar. Diante disto, foi cogitada uma mudança na 
Constituição de modo que se permitisse a inclusão solicitada. A ideia foi 
questionada por ambas as partes, mas a decisão ficou por parte do Secretário de 
Estado, Arnold Garcia, que se pôs contra a mudança, afirmando que “não importa 
o desejo de todos, devemos adaptar-nos às leis”. (ABC Color – Caderno Política – 



23/11/12). 
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