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1-Comandante da Força Aérea é denunciado 

2-Cartes promove novos generais 

 

1-Comandante da Força Aérea é denunciado 

O novo comandante da Força Aérea, general Piris Braulio Rojas, foi denunciado nesta 

terça-feira (04/11/12), pelos tribunais militares, por designar novos coronéis para o cargo 

de general em desacordo com o estatuto militar. Para o coronel César Barrios Ramón 

León, que foi o mentor da denúncia, o gen. Rojas descumpriu o Art.23 do Decreto 

21091/03 e afirmou que que ambas disposições legais estabelecem que deve-se dar 

preferência ao pessoal melhor qualificado (aqueles que tinham obtido melhor 

desempenho curricular até esta data), resultante do estudo dos registros de competência 

do pessoal de serviço. A denúncia será apurada pela Junta de Qualificação das Forças 

Armadas. (ABC Color – Política – 04/11/14) 

2-Cartes promove novos generais 

O presidente do Paraguai, Horacio Cartes, instalou e deu abertura ontem, dia 05 de 

Novembro de 2014, às deliberações da Junta de Qualificações das Forças Armadas. O 

mandatário aprovou a promoção de todos os generais que foram recomendados pela 

cúpula militar. Também foram acordados o afastamento dos comandantes substituídos. 

Apesar da concordância, Cartes participou de uma discussão com a Junta, devido a 

questionamentos sobre a promoção dos oficiais Pastor Agüero e Antonio Valllejos, ambos 

promovidos com desconfiança das Forças Armadas. Este por ter sido acusado por roubo 

de combustível e aquele por negar-se a assumir o Regimento de Escolta. O presidente 

reclamou da postura dos militares ao passarem informações parciais sobre os indicados, 

o que pode ter levado a um mal julgamento dos escolhidos. O Comandante das Forças 

Armadas, General Luis Garcete, após a reunião, evitou falar com a imprensa. (ABC 

Color- Política- 06/11/2014) 
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