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1. General Mário González é nomeado comandante da Força Tarefa Conjunta do Norte. 

2. Decreto estabelece campo de ação das Forças Armadas contra o EPP. 

3. Primeira missão conjunta é considerada sem êxito. 

4. Presidente Horacio Cortes designará novos chefes militares. 

5. Tarefas militares do norte estão sendo feitas de acordo com o plano. 

 

 

1. General Mário González é nomeado comandante da Força Tarefa Conjunta do Norte. 

O Presidente do Paraguai, Horacio Cartes, designou para o comando da Força Tarefa 

Conjunta contra o Exército do Povo Paraguaio (EPP) o General Mário González, em 24 

de Agosto. Assim, González se torna responsável por todos os policiais e militares 

alocados na região norte do país. A força operacional ainda não iniciou manobras táticas 

e, segundo autoridades militares, as Forças Armadas buscarão incorporar novos 

equipamentos de defesa para o combate ao EPP (ABC Color – Política – 25/08/2013; 

La Nación – País – 25/08/2013). 

 

2. Decreto estabelece campo de ação das Forças Armadas contra o EPP. 

O presidente paraguaio, Horacio Cartes, através do Decreto 103, estabeleceu o campo 

de ação dos elementos de combate das Forças Armadas para a luta contra o 

autodenominado Exército do Povo Paraguaio (EPP), os departamentos de Concepción, 

San Pedro e Amambay. Cartes embasou sua decisão na recentemente modificada lei de 

Defesa Nacional e Segurança Interna que faculta o poder Executivo a dispor das Forças 

Armadas sempre e quando considere que a segurança interna e a ordem democrática 

estejam ameaçadas. (La Nación – Política – 26/08/2013). 

 

3. Primeira missão conjunta é considerada sem êxito. 

A missão conjunta entre polícias e militares, primeira de sua natureza e ocorrida em 27 

de agosto, na região norte do Paraguai, foi considerada infrutífera. Os soldados enviados 

para combater o Exército do Povo Paraguaio (EPP) falharam ao tentar capturar dois 

insurgentes. Os perseguidos levantaram uma barreira e se esconderam em uma área de 

quatro hectares, conseguindo para a cidade de Yataity do Norte. (ABC Color – Política 

– 28/08/2013)  

 

4. Presidente Horacio Cortes  designará novos chefes militares. 

O presidente paraguaio, Horácio Cartes, após ter recebido currículos de oficiais com 

currículo para ser comandante, anunciou que designará futuros chefes militares após 

análise. (ABC Color – Política – 29/08/13) 

 

 



5. Tarefas militares do norte estão sendo feitas de acordo com o plano. 

O general e comandante das Forças Armadas, Michael Christ, declarou em coletiva de 

imprensa que o trabalho da Força Tarefa Conjunta do Norte está seguindo conforme 

plano previsto e que não entraria em mais detalhes para não comprometer a estratégia e 

a segurança do plano. Ademais, negou que haja qualquer atrito entre a polícia e as 

forças militares ou abuso dos civis. (ABC Color – Política – 30/08/2013) 
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