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1. Ministério da Defesa pede relatórios ao Exército sobre simuladores 

2. Forças Armadas emitem licitação no valor de 1 milhão para Hospital Militar 

3. Atraso na entrega do Livro Branco 

 

 

1. Ministério da Defesa pede relatórios ao Exército sobre simuladores 

De acordo com o jornal ABC Color, a Ministra da Defesa, María Liz García, solicitou 

relatórios ao Exército referentes ao atraso na instalação de um simulador de combate na 

Escola de Infantaria. Segundo fontes do Exército, o primeiro simulador, de três, deveria 

ter sido montado e entregue pela empresa Data Lab SA em janeiro passado mas até 

agora não o fez. A Ministra pediu ao Comando do Exército, liderado pelo general Jorge 

F. Ramírez Gómez, toda a documentação sobre o processo de aquisição do simulador e 

todos os relatórios referentes ao processo de instalação. De acordo com o plano de 

entrega, todos os simuladores devem ser entregues em no máximo 270 dias após a 

assinatura do convênio. (ABC Color – Política – 28/05/2013). 

 

2. Forças Armadas emitem licitação no valor de 1 milhão para Hospital Militar 

As Forças Armadas, através de uma licitação, propuseram-se a gastos mais 1 milhão 

para a impermeabilização do terraço do Hospital Militar.  Segundo os responsáveis pelo 

Centro Médico e o Comando Logístico, esta reforma seria fundamental já que o 

Hospital depende dessa área e atualmente encontra-se em situação de calamidade. A 

resposta da licitação será emitida no 13 de junho. ( ABC Color –Caderno Política – 

30/05/13) 

 

3. Atraso na entrega do Livro Branco 

A entrega do chamado Livro Branco, que aborda às questões relacionadas à Defesa 

Nacional do Paraguai, foi adiada para o dia 20 de Junho, previsto antes para o dia 7. 

Este atraso ocorrerá por algumas mudanças no texto do livro, causadas por visões 

diferentes de algumas pessoas ligadas à equipe do trabalho de edição. (ABC Color – 

Política – 31/05/2013) 

 

SITES DE REFERÊNCIA  
ABC Color – www.abc.com.py  

IP Paraguay – www.ipparaguay.com.py  

La Nación – www.lanacion.com.py 
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* O Informe Paraguai é produzido pelo Grupo de Estudos Comparados em Política 

Externa e Defesa (COPEDE) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que por sua 

vez, é abrangido pela rede nacional constituída pelo Grupo de Estudos de Defesa e 

Segurança Internacional (GEDES). 

 

 

EQUIPE: 
Coordenação: Dra. Érica C. A. Winand e Dr. Israel R. Barnabé (professores do Núcleo 

de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe).  

Supervisão: Cristiano A. D. Guerra Silvestre (graduando em Relações Internacionais)  

Pesquisa e Redação: Hugo Gabriel de Souza Leão (graduando em Relações 

Internacionais), Joana Maria Barreto (bolsista PIBIC, graduanda em Relações 

Internacionais), Jorge Matheus Oliveira Rodrigues (bolsista PIBIC, graduando em 

Relações Internacionais), Marcos Rogério Vieira de Araújo Filho (graduando em 

Relações Internacionais), Roberto Teles Lima Barros (graduando em Relações 

Internacionais). 

 

 

 

 


