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1-Militares comemoram Dia da Infantaria 

2-Comissões solicitarão ratificação da lei Pastor Coronel 

3-Horacio Cartes participa do Dia de Comemoração da Infantaria 

4-Chefe da Marinha denuncia ameaça 

 

1-Militares comemoram Dia da Infantaria 

Na manhã de 16 de novembro, militares em exercício e aposentados, membros da Associação 

de Oficiais da Infantaria (Asoinfa), encontraram-se no Centro Militar, Naval e Aeronáutico 

para comemorar o Dia da Infantaria. A data homenageia a Batalha de El Carmen, ocorrida 

durante a Guerra do Chaco (1932-1935). Além disso, comemora-se o aniversário do Cel. 

Eugenio Alejandrino Garay, que foi motorista ferroviário da Oitava Divisão de Infantaria, a 

qual culminou na Batalha de Yrendagüé. O General Alcides Navarro divulgou o evento 

juntamente ao Cel. Jorge Sentrini; Cel. Amancio Servín; Cel. Carlos Galeano e Gen. Dario 

Cáceres. Navarro também anunciou que, durante o ato oficial do Exército Nacional em 

18/11/2016, serão entregues certificados aos sócios da Asoinfa. Servín, por sua vez, convidou 

todos os integrantes das Forças Armadas a associarem-se à Asoinfa, que foi fundada em 2011 

e já conta com 380 sócios. (ABC Color – Política – 16/11/2016). 

 

2-Comissões solicitarão ratificação da lei Pastor Coronel 

O presidente da Comissão de Defesa da Câmara dos Deputados, Miguel Ángel del Puerto 

(ANR), confirmou que solicitará a ratificação do projeto conhecido como lei Pastor Coronel, 

cuja pretensão é ampliar as funções da Polícia Nacional, permitindo a realização de detenções 

preventivas sem ordem judicial. Após as alterações feitas no texto original pela Câmara dos 

Deputados, a Comissão de Defesa e a Comissão de Legislação ratificaram o projeto por 

maioria dos votos, enquanto a Comissão de Assuntos Constitucionais, juntamente ao Senado, 

rejeitou o texto modificado. Durante a reunião da comissão, del Puerto disse que o artigo 6º 

foi considerado secundário, pois o Código Penal já prevê a atribuição de detenção, e que por 

isso não é necessário rejeitar o projeto de lei que altera vários artigos da Lei Nº222/93 – 

Orgânica da Polícia Nacional. Ele também mencionou que manterão o aumento dos anos para 

a aposentadoria dos policiais, para que assim o Executivo possa selecionar entre cinco 

comissários principais o futuro comandante da Polícia Nacional. Além disso, manterão no 

projeto a impossibilidade de que os comissários de alta hierarquia sejam integrantes de 

cooperativas policiais e outros tipos de associações, modificação que foi imposta pela Câmara 

de Senadores. Os deputados cartistas pretendem salvar a Carta Orgânica da Polícia Nacional, 

embora os opositores rejeitem o projeto de lei, que vai à contramão do Art. 12 da 

Constituição. Hoje, um quarto da câmara aguarda a base governista para tentar reunir os votos 

necessários para a ratificação.  (ABC Color – Política – 16/11/2016). 

 

3-Horácio Cartes participa de comemoração do Dia da Infantaria. 

Com a presença do presidente Horacio Cartes, foi realizada na sexta-feira, a cerimônia em 

comemoração ao Dia da Marinha do Paraguai, que recorda a vitória paraguaia na Batalha de 

El Carmen, datada em 16 de novembro de 1934, durante a Guerra do Chaco. A cerimónia teve 

lugar no Comando do Exército, localizado em Assunção. Na ocasião foram premiados com a 



 

Medalha de Honra, vários oficiais, geralmente em aposentadoria, superiores ativos e sargentos 

que ganharam alta distinção em reconhecimento aos seus serviços. Em seu discurso, o general 

Derlis Fermin Caceres saudou a todos os companheiros das Forças Armadas e referiu-se à 

infantaria como o coração do exército na guerra e na paz. (Agencia de Información Paraguaya 

– Política – 18/11/2016) 

 

4-Chefe da Marinha denuncia ameaça. 

O comandante da Marinha, vice-almirante Hugo Scolari M. Pagliaro, foi ameaçado e 

ofendido verbalmente pelo contra-almirante Morán Elpidio Peralta, seu chefe na Frota de 

Guerra. Os dados provêm de um relatório enviado por Scolari ao novo comandante das Forças 

Armadas, Gral. Braulio Rojas Piris, no dia 7 de novembro. Segundo a nota, Moran irritou-se 

quando Scolari o informou por telefone que o Almirante Paulo Gomez foi nomeado Chefe do 

Estado Maior da Marinha. (ABC – Política – 18/11/2016) 
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