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1. General das Forças Armadas afirma que há uma desprofissionalização na instituição 

2. Carlos Liseras defende que as Forças Armadas não devem sofrer influências 

partidárias 

 

 

1. General das Forças Armadas afirma que há uma desprofissionalização na instituição 

O General de Brigada, Víctor Picaguá Araújo, ex-chefe do Comando Logístico, afirmou 

que há um processo de desprofissionalização progressiva e de desvalorização social, que 

acarreta no fato de que a sociedade paraguaia considera as Forças Armadas 

desnecessárias. Disse ainda que as Forças Armadas estão paradas no tempo, estagnadas 

com a mesma visão estratégia de 1935, quando terminou a Guerra do Chaco. Para o 

General Picaguá, deve-se identificar novas estratégias, estabelecer novas políticas de 

Defesa e reestruturas as Forças Armadas. (ABC Color – Política – 16/06/2013). 

 

2. Carlos Liseras defende que as Forças Armadas não devem sofrer influências 

partidárias 

Segundo o jornal ABC Color, o general Carlos Liseras, espera que o presidente eleito, 

Horacio Cartes, mantenha as Forças Armadas longe de influências ideológicas e 

partidárias. O ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça Militar observou que a 

política das Forças Armadas paraguaias deve ser diferente da adotada em vários países 

latino-americanos em que predominam, para ele, ideias contrárias à ideologia do 

socialismo do século XXI. Na ocasião assinalou que na Venezuela, em Cuba e na 

Bolívia, em vez de Forças Armadas, predominam milícias, civis armados à serviço de 

uma ideologia. Liseras acredita que o modelo ideal a ser seguido em matéria de defesa é 

o da Suíça em que todo o povo presta um serviço militar consciente das ameaças 

externas e do que se está fazendo. (ABC Color – Política – 18/06/2013) 
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