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1-Forças Armadas adotarão novo uniforme camuflado em seus vestuários 

2-Senado paraguaio estuda o projeto de reforma das Forças Armadas 

 

1-Forças Armadas adotarão novo uniforme camuflado em seus vestuários 

Segundo o comandante das Forças Militares, o General Jorge Ramírez Gómez, por 

“razões de segurança”, as Forças Armadas do Paraguai adotarão um novo vestuário com 

um camuflado diferenciado. O general afirma que a semelhança entre os uniformes do 

Exército do Povo Paraguaio (EPP) e dos militares provocou algumas confusões em 

diversas ações envolvendo os dois grupos. Estima-se que serão gastos cerca de 5 

milhões de dólares foram gastos na confecção dos novos camuflados. (ABC Color – 

Política – 08/04/2014). 

 

2-Senado paraguaio estuda o projeto de reforma das Forças Armadas 

As comissões de Assuntos Constitucionais e de Legislação da Câmara de Senadores 

paraguaia iniciaram, nesta sexta-feira (11/04/14), um estudo sobre o projeto que visa à 

reforma da Lei 216/93, na qual é discutida a Organização Geral das Forças Armadas. O 

projeto, enviado para o Executivo em fevereiro de 2013, entrou na pauta oficial do 

Senado somente no mês de março desse ano. Um das propostas desse projeto gira em 

torno da inclusão do Ministro da Defesa na cadeia do comando militar, o que acabou 

por ser bastante criticada por generais aposentados, que temem uma interferência 

político-partidária na instituição militar. Não obstante, a Câmara deverá continuar a 

estudar e analisar o projeto, tendo sendo seis meses para pronunciar-se no legislativo. 

(ABC Color – Política – 11/04/2014) 
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