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1-Paraguaios realizam atos em comemoração aos 146 anos da batalha de Acosta Ñu 

Neste domingo (16/08/15), uma multidão acompanhou os atos em comemoração aos 

146 anos da batalha de Acosta Ñu e os 245 anos de Fundação da cidade de Eusebio Ayala, 

antiga Barrero Grande. Em seu discurso, o intendente, Gerardo Rojas, advertiu aos jovens 

sobre as ameaças de violência, extremismos e a instabilidade política e econômica. O 

desfile cívico, estudantil e militar se iniciou às 11:00 com jovens vindos de todo o país 

para prestar suas homenagens aos mortos na batalha. A batalha de Acosta Ñu é o símbolo 

mais terrível da crueldade da Guerra contra a Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e 

Uruguai) que se iniciou em 1865 e teve fim em 1870.  (ABC Color – Interior – 

17/08/15) 

2-Durante a V Conferência de Defesa Sul-americana,  em  Asunción,  general  norte- 

americano alerta sobre os perigos do crime organizado transnacional 

Nesta quarta-feira (19/08/15), durante a V Conferência de Defesa Sul-americana, em 

Asunción, o general John F. Kelly, comandante do comando do sul dos Estados Unidos, 

declarou que “O tráfico de drogas e a propagação do crime organizado transnacional 

impõe ameaças diretas e significativas à soberania territorial de cada país no hemisfério 

ocidental”.  O  Evento  reúne chefes  militares  de  doze países  na  capital  paraguaia  e 

culminará nesta quinta-feira. O militar canadense é co-anfitrião do encontro, junto ao 

general de Exército Luis G. Garcete, comandante das Forças Armadas. O militar norte- 

americano assinalou que nenhum país é imune aos flagelos citados e “nenhum é capaz 

de  lutar  sozinho  contra  essas  redes  de  grande  alcance”.  (ABC  Color  –  Política  – 

20/08/15) 
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