
Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas 

Informe Paraguai Nº 02/2013 

Período: 23/02/2013 a 29/02/2013 

GEDES – Brasil 

 

1. Ex-soldados reclamam do abandono a que estão submetidos 

2. General afirma perigo de uso indevido das Forças  

 

1. Ex-soldados reclamam do abandono a que estão submetidos 

Os soldados que participaram do golpe militar que derrubou a ditadura de Alfredo 

Stroessner reclamam do abandono ao qual estão submetidos. Os protestantes afirmam 

ainda que estão, juntamente com a Defensoria Pública, preparando um projeto de lei a 

fim de indenizar os ex-combatentes, assim como estão elaborando um livro que 

demonstre a importância dos soldados no combate. Reclamaram também, além de 

atenção da pátria, da falta de emprego em ocasião das lesões sofridas em campo. (ABC 

Color – Política – 24/02/2013) 

 

2. General afirma perigo de uso indevido das Forças  

O general Carlos Liseras, ex-presidente da Corte Militar, afirma que o Ministério da 

Defesa não pode ser incluído na cadeia de comanda das Forças Armadas pois o sistema 

democrático do Paraguai ainda não está consolidado para tal. Carlos Liseras disse 

também que as Forças Armadas respondem diretamente ao presidente e que caso passe 

a responder também ao Ministério da Defesa haveria o perigo de utilização política da 

instituição. (ABC Color – Política – 24/02/2013) 
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* O Informe Paraguai é produzido pelo Grupo de Estudos Comparados em Política 

Externa e Defesa (COPEDE) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que por sua 

vez, é abrangido pela rede nacional constituída pelo Grupo de Estudos de Defesa e 

Segurança Internacional (GEDES). 

 

 

EQUIPE: 
Coordenação: Dra. Érica C. A. Winand e Dr. Israel R. Barnabé (professores do Núcleo 

de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe).  

Supervisão: Cristiano Armando Diniz Guerra Silvestre (graduando em Relações 

Internacionais) e Flora Carvalho de Oliveira e Freitas Fonseca (bolsista PIBIC, 

graduanda em Relações Internacionais). 

Pesquisa e Redação: Eliette Martin (graduanda em Ciência Política - Universidade de 

Lyon 2), Luiz Guilherme Prenazzi de Pádua (graduando em Ecologia), Hugo Gabriel de 

Souza Leão (graduando em Relações Internacionais), Joana Maria Barreto (bolsista 

PIBIC, graduanda em Relações Internacionais), Jorge Matheus Oliveira Rodrigues 

(bolsista PIBIC, graduando em Relações Internacionais), Priscila Almeida (graduanda 

em Relações Internacionais). 

http://www.abc.com.py/
http://www.ipparaguay.com.py/
http://www.lanacion.com.py/

