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1-Governo paraguaio aguarda pronunciamento da Argentina sobre seu plano nuclear 

2-Forças Armadas paraguaias são capacitadas por especialistas britânicos 

 
1-Governo paraguaio aguarda pronunciamento da Argentina sobre seu plano nuclear 

Em pronunciamento oficial nesta terça-feira (17/03/15), o Ministro das Relações 

Exteriores do Paraguai, Eladio Loizaga, afirmou que até o momento o governo argentino 

não declarou nenhum informe oficial acerca do plano nuclear executado na província 

vizinha, Formosa. Ademais, Loizaga adiantou que na manhã seguinte solicitará 

novamente um maior esclarecimento do governo argentino, que desde fevereiro desse ano 

confirmou que vem construindo em Formosa um reator atômico, entretanto sem entrar em 

maiores detalhes com o governo paraguaio. (ABC Color – Política – 17/03/15) 

 
2-Forças Armadas paraguaias são capacitadas por especialistas britânicos 

O general Luis Garcete, comandante das Forças Armadas paraguaias, confirmou na 

quarta-feira (18/03/15), que especialistas em inteligência do Reino Unido estão treinando 

militares paraguaios. Essa capacitação é fruto de um acordo realizado em outubro de 

2014, quando o então comandante das Forças Armadas, general Jorge Ramírez, assinou 

esse acordo na Grã-Bretanha. Os cursos têm ocorrido na sede do Comando em Exercício, 

entretanto, a portas-fechadas, sem possibilidade de acesso à imprensa e nem a divulgação 

dos nomes dos membros da delegação britânica. Segundo o próprio Garcete, esse acordo 

é fundamental para uma reaproximação com o Reino Unido, cuja cooperação, caso bem 

sucedida, possa avançar também nas áreas tecnológicas e logística.   (ABC Color – 

Política- 19/03/2015) 
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