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1 – Cartes participa do ato de comemoração do 172º aniversário das Forças Armadas. 

2 – Paraguai combaterá com mais força a utilização do espaço aéreo para fins criminosos. 

 

1 – Cartes participa do ato de comemoração do 172º aniversário das Forças Armadas. 

O presidente Horacio Cartes participou, nesta sexta-feira, do ato de lembrança do 172º 

aniversário da criação das Forças Armadas do Paraguai, que se realiza a cada 26 de agosto. 

A cerimônia que teve lugar na Base Aérea “Silvio Pettirossi”, na cidade de Luque, 

também inaugurou o Centro Integrado de Vigilância Aérea da Prefeitura Geral 

Aeronáutica. Na ocasião estavam presentes ministros do Poder Executivo, altas 

autoridades militares, além de convidados especiais. (IP – Agencia de Información 

Paraguaya – Política – 25/08/2017).  

 

2 – Paraguai combaterá com mais força a utilização do espaço aéreo para fins criminosos. 

Na sexta-feira, o governo do Paraguai inaugurou o Centro Integrado de Vigilância Aérea, 

que será fundamental para combater os crimes transnacionais e desencorajará o uso do 

espaço aéreo paraguaio para fins criminosos. A cerimônia que teve lugar na Base Aérea 

“Silvio Pettirossi”, na cidade de Luque, também funcionou como ato de comemoração do 

172º aniversário das Forças Armadas do Paraguai. O comandante da Força Aérea, Eladio 

Casimiro Gonzáles, comentou que essas instalações são o primeiro passo para a criação 

de um Comando de Defesa Aérea cuja implementação proporcionará à Força uma reação 

imediata na Defesa Nacional para detectar, identificar e interceptar aeronaves ligadas a 

vôos ilícitos no espaço aéreo paraguaio, limitando os crimes nacionais e transnacionais. 

(IP – Agencia de Información Paraguaya – Política – 25/08/2017). 
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