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1. General Carlos Liseras manifestou necessidade de novas alianças  
Segundo o jornal ABC Color, o general Carlos Liseras manifestou, no dia 15 de 
setembro, a necessidade de se estabelecer alianças estratégicas para o 
desenvolvimento do Paraguai, considerando que isto seja necessário para fazer 
frente ao que chamou de "Nova Guerra Fria". O general declarou que é preciso 
analisar a proposta dos Estados Unidos de implantar uma base militar no 
Paraguai, afirmando que alianças com potências continentais e extracontinentais 
são de vital importância para o Paraguai, principalmente nessa atual fase em que 
existe uma “Guerra Fria” do século XXI, com predominância de um sentimento 
anti-imperialista por parte dos governos de esquerda latino-americanos – liderados 
por Cuba e Venezuela. Essa diferença ideológica, segundo Liseras, deixa o 
Paraguai isolado na região e dificulta seu desenvolvimento e o pleno exercício de 
sua soberania. (ABC Color – Política – 16/09/2012) 
 
2. Firmado acordo Entre o Ministério da Defesa e Essap para ampliar serviço de 
água potável 
O Ministério da Defesa (MD), de acordo com o periódico La Nación, firmou um 
acordo com a Empresa de Serviços Sanitários do Paraguai (Essap), no qual 
cederá parte da propriedade onde se localiza o Regimento de Cavalaria N°2, 
“Coronel Felipe Toledo”, para satisfazer a demanda de água potável em Pilar, 
cidade localizada a cerca de 400 km ao sul de Assunção. A assinatura do contrato 
foi firmada no Salão das Bandeiras do Ministério da Defesa Nacional, entre a 
representante do MD, María Liz García de Arnold, e o presidente da Essap, 
Andrés Benigno Rivarola Casaccia. A planta de tratamento de água para o 
abastecimento da cidade se encontra instalada no prédio da Cavalaria há mais de 
trinta anos, porém, o sistema está obsoleto e já não contempla as necessidades 
decorrentes do crescimento populacional. O projeto de ampliação contará com o 
apoio do governo japonês através da Agência de Cooperação Internacional do 
Japão (JICA) que, ainda de acordo com o La Nacion, já havia dado ao Paraguai a 
oportunidade de levar adiante esta cooperação, para ampliar a planta com 
tecnologia de última geração, em outras ocasiões.  (IP Paraguay – Sociedade – 
16/09/2012) 
 



3. ONU condecorou soldados paraguaios que estão no Haiti desde 2006 
Na cerimônia que ocorreu no dia 07 de Setembro em Tabarre, bairro de Porto 
Príncipe, Haiti, 130 soldados foram homenageados com a medalha das Nações 
Unidas. As forças de paz do Paraguai, desde 2006, têm construído diversas obras 
de infraestrutura no Haiti.(IP Paraguay – Sociedade – 18/09/2012). 
 
4. Presidente Frederico Franco se abstém de comentários sobre a Ministra da 
Defesa 
Federico Franco, Presidente do Paraguai, não tem posição oficial sobre o suposto 
caso de usurpação de título de Maria Liz Garcia de Arnold, sua Ministra da 
Defesa. Apesar da aparente evidência de usurpação indevida e falsificação de 
diplomas da referida ministra, Franco "nada comentou"sobre o assunto, segundo o 
advogado Edgar Rodas Vega, chefe da Direção de Decretos e Leis da Presidência 
da República. Garcia afirmou ter um doutorado em "Direitos Humanos e 
Segurança" na Universidade Parenaense (Unipar), sede em Umuarama, no estado 
do Paraná, Brasil. No entanto, o professor Dr. Celso Hiroshi, coordenador do 
Mestrado em Direito Processual e Cidadania da Unipar, desmentiu oficialmente a 
ministra já que a instituição não possui habilitação desse doutorado. O caso 
repercurte nacionalmente e várias frentes exigem a renúncia da pasta. O embate 
entre o professor Hiroshi e autoridades paraguaias que defendem a Ministra têm 
se estendido a outras áreas do governo, como o Ministério da Educação e o 
Defensor Adjunto do Povo, Edgar Villalba. O jornal online brasileiro UOL teceu 
vasta matéria a respeito, nesta quarta-feira, 19 de setembro, trazendo a questão 
novamente à discussão. (ABC Color - Nacionales - 19/09/2012 ; ABC Color – 
Nacionales -  20/09/12)  
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