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1- Forças Especiais dos Estados Unidos irão ao Paraguai 

A Câmara de Senadores aprovou por ampla maioria a pauta que discutia o ingresso de 

militares dos EUA ao Paraguai. Desse modo, uma equipe de 23 instrutores do vigésimo 

grupo das forças especiais dos EUA chegará na próxima semana a Assunção para dar 

apoio ao Batalhão Conjunto das Forças Especiais do Paraguai. De acordo com o relatório 

enviado pelo Ministério da Defesa e aprovado pelo Senado, os militares chegarão ao 

Paraguai já com seus respectivos equipamentos, armamentos e munições. O senador 

Adolfo Ferreiro disse que o ingresso está plenamente autorizado pelo Parlamento e que 

os militares norte-americanos chegam num contexto de símbolo dos programas de 

cooperação entre o Paraguai e os EUA. Além disso, Ferreiro reforçou que diante deste 

tipo de convênio de capacitação, os militares paraguaios podem ter acesso a modelos 

avançados de trabalho que estão vigentes em outras partes do mundo. Segundo o texto 

aprovado, o ingresso dos 23 soldados norte-americanos com seus armamentos é 

temporário e o único efeito será o de oferecer capacitação mútua.  

(ABC Color – Política – 18/05/2017). 
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