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1-Contra-almirante que pediu aposentadoria das Forças Armadas consegue promoção 

2-Horacio Cartes participa de Cerimônia 

 

1-Contra-almirante que pediu aposentadoria das Forças Armadas consegue promoção 

A promoção do contra-almirante Paulo Gómez Benítez causou incômodo dentro das 

Forças Armadas. Um dos argumentos que questionam essa nomeação é que o promovido 

não tem o tempo de serviço necessário, além de que, em 2005, solicitou afastamento 

temporário da instituição. O contra-almirante foi mais um dos militares beneficiados com 

uma promoção na era do General Braulio Piris, atual comandante das Forças Armadas. 

Em 31 de outubro, Gómez foi nomeado chefe interino do Estado Maior. O contra-

almirante Elpidio Morán Peralta mostrou-se indignado quando soube da nomeação, fato 

denunciado pelo comandante da Marinha, o vice-almirante Hugo Pagliaro. Fontes 

consultadas disseram que Gómez possui menos tempo de serviço do que Morán, sendo 

que esse último está na lista Nº 1, o que significa que possui pontuações mais altas nas 

avaliações militares. Morán encontra-se à disposição do Presidente para obter sua 

aposentadoria. O contra-almirante Paulo Gómez, quando era capitão da Fragata, pediu 

para que lhe fosse concedido suspensão temporária do quadro permanente das Forças 

Armadas, mediante o decreto Nº 6.658 de 25 de novembro de 2005. Em seguida, o mesmo 

militar enviou uma nota em 29 de junho de 2006 pedindo a sua reintegração, que foi 

oficializada pelo decreto Nº 8.056 de 17 de agosto de 2006. Segundo fontes consultadas, 

a aposentadoria de Gómez foi devido às suas diferenças com o seu superior, que no 

momento era o contra-almirante Julián Paredes. Em entrevista à ABC Color, Gómez 

declarou ter solicitado o afastamento por motivos de saúde, pois iria se submeter a uma 

cirurgia no braço. Gómez negou ter trabalhado com os generais Luis Garcete e José 

Casaccia, ressaltando inclusive que não conhece nenhum dos dois.  Ele também afirmou 

estar ciente de que sua promoção gerou críticas, mas disse desconhecer os motivos das 

mesmas. Outros pontos não foram esclarecidos por Gómez, que alegou estar entrando em 

um comercio e que, por isso, já não podia mais emitir declarações. (ABC Color – Política 

– 01/12/2016). 

 

2-Horacio Cartes participa de Cerimônia 

O presidente Horacio Cartes participou, na sexta-feira, da cerimônia de graduação do 

Instituto de Estudos Estratégicos (IAEE), no teatro José Assunção Flores do Banco 

Central do Paraguai (BCP). Os graduados concluíram o Programa de Mestrado em 

Planejamento e Gestão Estratégica Nacional. O diretor da IAEE, o contra-almirante 

Carlos Velázquez, agradeceu a Horacio Cartes pela participação e explicou que o 

programa visa transmitir aos membros das Forças Armadas; da Polícia Nacional, bem 

como profissionais e cidadãos o conhecimento doutrinário e metodológico necessário 

para a gestão estratégica na condução da defesa e desenvolvimento nacional. Acrescentou 

que o objetivo geral da IAEE é a consolidação da formação de líderes que colaborem no 

planejamento e gestão do Estado no âmbito dessas funções essenciais. (IP – Agencia de 

Información Paraguaya – Política – 02/12/2016). 
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