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1.Federico Franco autoriza compra de avião presidencial 
2.Conselho de Defesa Sul-americano aprova estatuto do Centro de Estudos 
Estratégicos de Defesa 
3.Forças Armadas do Paraguai são convocadas para reforçar segurança de 
eventos sociais  
  

1.Federico Franco autoriza compra de avião presidencial 
Segundo Miguel Christ Jacob, comandante da Força Aérea, o presidente 
paraguaio, Federico Franco, aprovou a compra de  avião presidencial no valor 
de 9 milhões de dólares, com capacidade para 150 passageiros e transporte de 
carga. Jacob ainda afirmou que o pedido já foi encaminhado para o Parlamento 
e para o Ministério da Fazenda a fim de que seja viabilizado à medida que o 
Estado obtiver recursos. (La Nación – Política – 02/12/2012)  
 
2. Conselho de Defesa Sul-americano aprova estatuto do Centro de Estudos 
Estratégicos de Defesa  
A Declaração da Cúpula da União das Nações Sul-americanas aprovou o 
estatuto do Centro de Estudos Estratégicos de Defesa. O presidente peruano, 
Olanta Humalla, afirmou que os países membros do bloco estão renovando 
seus esforços de manter a paz na região e para a luta cooperativa e solidária 
contra o terrorismo. (ABC Color – Política – 02/12/2012) 
 
3. Forças Armadas do Paraguai são convocadas para reforçar segurança de 
eventos sociais  
As Forças Armadas paraguaias ficarão em alerta para proteger penitenciárias 
do Paraguai, segundo ministro do Interior, Carmelo Caballero e decisão do 
vice-presidente da Presidência em exercício, Oscar Sanchez Denis. Segundo o 
secretário do Estado, o envolvimento dos militares no reforço da segurança nos 
próximos dias estará em salvaguardar o sistema carcerário do país durante 
eventos como os festejos de Caacupé, Campeonato Nacional de Futebol, 
eleições internas do Partido Colorado e a Marcha de organizações de Direitos 
Humanos e da Sociedade Civil que realizarão, em 10 de Dezembro, 
homenagem à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesta última 
mobilização, segundo ABC Color, se presume que haja infiltrados para gerar 
desestabilização. Caballero defendeu que tais eventos podem reunir grande 
quantidade de pessoas e que, por isso, recorreu as Forças Armadas solicitando 
reforço da segurança nas prisões, evitando possíveis tumultos ou tentativas de 
fuga dos presos. (ABC Color – Política – 07/12/2012; IPParaguay – Sociedade 
– 06/12/2012)  
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