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1-Deputado faz sérias críticas à atuação do governo e da Força de Tarefa Conjunta 

(FTC) na luta contra o Exército do Povo Paraguaio (EPP). 

2-Militares anseiam por transferências e promoções na carreira 

3-Deputada propõe nova regulamentação ao Serviço Militar Obrigatório visando 

capacitação profissional de jovens cadetes 

 
1-Deputado faz sérias críticas a atuação do governo e da Força de Tarefa Conjunta 

(FTC) na luta contra o Exército do Povo Paraguaio (EPP). 

O deputado liberal, José “Pakova” Ledesma, qualificou como um grande fracasso a luta 

do governo contra o Exército do Povo Paraguaio (EPP) e sugeriu a dissolução da Força 

de Tarefa Conjunta (FTC), assinalando que o combate aos guerrilheiros deve ser função 

da polícia. Também insistiu que se deve atacar aos grandes traficantes de drogas para 

debilitar o EPP, já que segundo o legislador, os traficantes recrutam jovens para militar 

no grupo criminoso e se brindam mútuas proteções. Por outro lado, fez severas críticas 

ao abandono do Governo em matéria social ao norte do país. Já o deputado colorado, 

Carlos Maggi, sugeriu como uma das medidas a ser tomada para combater o aumento de 

militantes do EPP, a substituição do comandante da FTC. Outras figuras políticas também 

fizeram críticas severas à atuação do Estado no combate aos grupos guerrilheiros, entre 

eles estão o deputado oficialista Freddy D’Ecclesiis, o intendente do distrito de Tacuatí, 

Orlando de Vaca e o deputado liberal Pastor Vera. (ABC Color – Política – 14/09/015) 
2-Militares anseiam por transferências e promoções na carreira 
Nas  Forças  Armadas  começam  as  inquietudes  pelas  transferências  de  cargos  e 

promoções que costumam ocorrer nesta época do ano. Isto se deve porque as mudanças 

nos principais comandos (Forças Militares, Exército, Armada, Aviação e Logística) se dão 

antes das sessões da Junta de Qualificações do serviço de oficiais que é o organismo que 

aprova as promoções. Segundo informações das Forças Armadas, esta instância deve 

se reunir na segunda quinzena de outubro próximo. Enquanto alguns já especulam nomes  

que  podem  ser  promovidos,  outros  tentam  assegurar  para  que  não  haja mudanças. 

(ABC Color – Política – 14/09/015) 

3-Deputada propõe nova regulamentação ao Serviço Militar Obrigatório visando 

capacitação profissional de jovens cadetes 

Nesta quarta-feira (16/09/15), a deputada liberal, María Carísimo, apresentou um novo 

projeto de lei de regulamentação do Serviço Militar Obrigatório (SMO), que busca formar 

e ensinar profissões aos jovens e afastá-los do mundo das drogas. Segundo a proposta, 

durante a permanência no serviço militar, os jovens receberiam capacitação de distintas 

profissões como eletricidade e carpintaria, para que após o tempo de serviço estivessem 

aptos ao trabalho. Contudo, a deputada não foi clara sobre porque as Forças Armadas 

deveriam assumir essa tarefa. A deputada ainda disse que o projeto é resultado do pedido 

de alguns pais de família que querem uma resposta frente ao flagelo que as drogas e a 

criminalidade impõem sobre os jovens paraguaios. Consultada se esta não é uma tarefa 

que corresponde ao Serviço Nacional de Promoção Profissional (SNPP), Carísimo 

respondeu que esta instituição não consegue chegar a todos e que somente alguns têm 

acesso. (ABC Color – Política – 17/09/015)
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