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1-Presidente discute mudanças nas Forças Armadas 

2-Militar e policiais são detidos por vender armas de guerra 

3-Apreendido em Ayolas segundo maior carregamento de maconha prensada 

 

1-Presidente discute mudanças nas Forças Armadas 

O Poder Executivo paraguaio iniciou uma série de negociações no âmbito militar para 

tentar um acordo acerca das mudanças de fim de ano nas Forças Armadas. A cúpula 

militar se esforça para manter em reserva as discussões. Ontem, o Presidente do Paraguai, 

Horácio Cartes, iniciou sua habitual reunião com a cúpula militar na sede do Comando 

em Chefe. Fontes do governo confirmaram que a reunião se tratava das mudanças de fim 

de ano das Forças Armadas, principalmente em relação à mudança de cargo de 

Comandante das Forças Militares, exercida atualmente pelo general Luis Garcete. Nas 

próximas semanas, o comandante das Forças Armada deverá instalar um tribunal de 

qualificações para recomendar novas promoções e aposentadorias. (ABC Color – Política 

– 17/10/2015) 

2-Militar e policiais são detidos por vender armas de guerra 

Neste domingo (18/10/015), na cidade de San Antonio, um militar e dois policiais foram 

detidos por, supostamente, tentar vender armas de guerra. O comissário Walter Vásquez, 

da Divisão de Investigação de Delitos da Polícia, informou que os apreendidos são o 

suboficial militar aposentado Elizardo Caballero Brizuela, o suboficial ajudante de polícia 

Juan Gabriel Fernández Bogado e o suboficial aposentado da polícia Gustavo Adolfo 

Velásquez García. Foram encontrados sob poder dos fardados fuzis AK – 47. Vásquez 

ressaltou que só foi possível apreender os suspeitos porque a equipe de investigação se 

fez passar por compradores de armas. A polícia ainda suspeita de que as armas 

apreendidas tinham como possíveis compradores grupos considerados como “peso 

pesados” do mundo do crime, isso porque a cotação dos fuzis AK – 47 que no mercado 

local custam a partir de US$ 10.000, pode chegar a US$ 30.000 quando levadas para fora 

das fronteiras nacionais. A partir de agora, investigações serão feitas para determinar se 

os fuzis foram roubados de alguma dependência policial. (ABC Color – Nacionais – 

19/10/15; La Nación – Destaques – 19/10/15) 

3-Apreendido em Ayolas segundo maior carregamento de maconha prensada 

Na tarde desta quarta-feira (21/10/15), foram apreendidos às margens do rio Paraná, no 

distrito de Ayolas, 16.733 quilos de maconha prensada, o segundo maior carregamento 

desta droga apreendida na história do Paraguai. A mega carga foi localizada por militares 

da Prefeitura da Zona de Ayolas, na margem direita do rio Paraná, próximo a ilha 

Yasyretá, segundo confirmou ontem (21/10/15), o diretor de Comunicação Social da 

Armada, capitão de Corbeta Livio Duarte. O militar ressaltou que esta operação se deu 

em continuidade à apreensão de outros 388 quilos de maconha pela Secretaria Nacional 

Antidrogas (Senad) no último domingo (18/10/15) na localidade de Corateí, com destino 

ao lado argentino da fronteira. (ABC Color – Judiciais – 22/10/15) 
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