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1. Militares aposentados reclamam seus soldos atrasados 

2. Cadetes do Colégio de Suboficiais prestaram homenagem aos heróis da pátria 

3. Presidente paraguaio intervirá no caso do Hospital Militar 

4. Governo paraguaio anuncia a criação do Livro Branco 

5. Governo nega suposta intenção de usar militares em funções policiais 

 

1. Militares aposentados reclamam seus soldos atrasados 

Militares aposentados reclamam ao presidente paraguaio, Federico Franco, o 

funcionamento da Lei Nº 1115, que implica no pagamento de benefícios jubilatórios aos 

oficiais. O reclame foi feito pelo presidente do Grêmio de Militares Inativos, o coronel 

aposentado Amancio Servín Ramiréz. O ex-coronel afirmou que há tempos que a Lei 

não era cumprida e que os benefícios, previstos no orçamento federal, não eram mais 

pagos. Por sua vez, o presidente paraguaio disse que atenderá a todos os pedidos 

possíveis e a todos os oficiais aposentados. (ABC Color – Política – 03/03/2013) 

 

2. Cadetes do Colégio de Suboficiais prestaram homenagem aos heróis da pátria 

Cadetes do Colégio de Suboficiais do Exército prestaram homenagem aos heróis da 

pátria. Tal homenagem ocorreu em honra ao Marechal Francisco Solano López, 

comandante e chefe do Exército paraguaio, morto dia 1º de março de 1870. O 

comandante da unidade, o Coronel Félix Cáceres, disse que prestar tais homenagens 

implicava um compromisso de fidelidade com a pátria e com a construção de um país 

melhor. (ABC Color – Política – 03/03/2013) 

 

3. Presidente paraguaio intervirá no caso do Hospital Militar 

Após denúncias sobre irregularidades nas obras do Hospital Militar, o presidente do 

Paraguai, Federico Franco, decidiu intervir no caso e realizará uma inspeção nesta 

quinta-feira (07/03/13) no hospital acompanhado do Ministro da Saude, Antonio Arbo, 

e do Ministro de Obras Públicas, Enrique Buzarquis. Dentre as denúncias, está a que 

nos dias de chuva o hospital alaga devido a goteiras no teto. (ABC Color- Caderno 

Política – 07/03/13) 

4. Governo paraguaio anuncia a criação do Livro Branco 

O presidente Federico Franco anunciou, nesta quinta, a criação do Livro Branco que 

modernizará o conceito de Defesa Nacional. Segundo Franco, o livro protegerá todos os 

interesses do país, desde Itaipu à Constituição, além de renovar o pessoal, doutrina e 

tecnologia das Forças Armadas paraguaias, o que inclui mudanças nas leis de Defesa 

Nacional a fim de simplificar a função do Estado. (ABC Color – Caderno Política – 

07/03/13) 

 

 

5. Governo nega suposta intenção de usar militares em funções policiais 



O Almirante Cíber Benítez, Secretário Executivo Permanente do Conselho de Defesa 

Nacional, desmentiu a publicação do diário Ultima Hora, que relatava que o Executivo 

pretendi adequar as leis para habilitar os militares a cooperar com a segurança interna e 

suprir o trabalho da Polícia Nacional. Benítez ainda ressalva “cada instituição com seus 

meios e capacidades e que nunca uma instituição possa tomar a função e o rol da outra, 

o que é algo crucial e fundamental”. (IPParaguay – Caderno Sociedade – 07/03/2013) 

 

SITES DE REFERÊNCIA  
ABC Color – www.abc.com.py  

IP Paraguay – www.ipparaguay.com.py  

La Nación – www.lanacion.com.py 

 

* O Informe Paraguai é produzido pelo Grupo de Estudos Comparados em Política 
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