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1-Justiça Militar investigará assédio sexual 

2-Ministro da Defesa verifica desempenho da Força de tarefa Conjunta (FTC) no norte 

do país 

 

1-Justiça Militar investigará assédio sexual 

O ministro da Defesa, Diógenes Martínez, confirmou que a Justiça Militar investigará a 

denúncia de assédio sexual do tenente de Artilharia Jessica Eliana Cáceres Alonso, 

contra o Major de engenharia Néston Giméne. Ambos foram repatriados do Haiti, onde 

formavam parte do contingente do Corpo de Paz das Nações Unidas. O ministro indicou 

que a conduta dos envolvidos deixou a desejar porque afeta a imagem do Paraguai. 

Ademais, segundo fala do ministro, “é um feito lamentável para a República, porque se 

trata de componentes das Forças Armadas, eles devem ser modelos e demonstrar a 

todos os demais que as Forças Armadas paraguaias são dignas”. (ABC Color – Política 

– 30/11/015) 

2-Ministro da Defesa irá verificar desempenho da Força de tarefa Conjunta (FTC) no 

norte do país 

O ministro da Defesa, Diógenes Martínez, visitará nos próximos dias o norte do país 

junto com a cúpula militar para controle do trabalho da Força de Tarefa Conjunta 

(FTC). O ministro explicou que a sua visita na zona tem como objetivo conhecer o 

trabalho que está sendo feito e fazer uma análise da situação junto com os responsáveis 

das operações. No que diz respeito à cooperação em matéria de defesa com a Colômbia, 

Martínez confirmou que a cooperação com o país no combate ao Exército do Povo 

Paraguaio (EPP) seguirá, mas ressaltou que a assistência se resume a assessoria, e não a 

execução. Martínez há dias atrás recebeu na sede do Ministério da Defesa a 

embaixadora da Colômbia, Adela Maestre. O secretário de Estado indicou que apesar de 

essa ter sido uma visita protocolar, os mesmos conversaram brevemente sobre os grupos 

armados que operam no Norte, e sobre a necessidade de seguirem trabalhando juntos. 

Por fim, ainda no que concerne à FTC, antes de partir em viagem oficial à França, o 

Presidente da República, Horácio Cartes, assinou o Decreto 4436 a pedidos dos 

militares, que modifica o quadro de oficiais das Forças Armadas, estabelecendo o cargo 

de Comandante da FTC de agora em diante, exclusivo para o general de Brigada. (ABC 

Color – Política – 30/11/015) 
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