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1-Cerimônia de abertura da instrução militar em San Juan Bautista dá inicio às atividades 

castrenses em 2016 

O comandante do Exército, o general Oscar Luis González, abriu nesta segunda feira 

(07/03/16), o período de instrução militar na Segunda Divisão de Cavalaria, com sede em 

San Juan Bautista. Cerca de 100 novos conscritos foram incorporados ao quartel. A 

cerimônia de abertura da instrução militar nesta segunda-feira contou não só com a 

presença do comandante do Exército, como também com o comandante do Segundo 

Corpo de Exército, o general de divisão Roberto Amado Garcete e com o comandante da 

Segunda Divisão de Cavalaria, o general de brigada Gustavo Adolfo Meaurio. No ato de 

abertura as autoridades militares divulgaram o calendário de instrução militar. (ABC 

Color – Nacionais - 07/03/16) 

 

2-Militares retiram-se de destacamentos policiais 

A cúpula militar da Força de Tarefa Conjunta (FTC) retirou provisoriamente as suas 

tropas de dois destacamentos policiais situados em zonas vermelhas e consideradas rotas 

de trânsito do grupo criminoso Exército do Povo Paraguaio (EPP). Já na semana passada, 

os efetivos castrenses abandonaram o posto de vigilância que compartilhavam com 

policiais na Comissaria 21ª da localidade de Kurusu de Hierro, distrito de Horqueta. Esta 

unidade havia sido atacada pelo EPP em 21 de abril de 2013, durante as eleições que 

proclamaram o atual presidente Horácio Cartes. O atentado havia deixado um policial 

morto. Por outro lado, nesta quarta (09/03/016) foi confirmado o realocamento dos 

militares que estavam de missão no posto policial N° 7 do assentamento Núcleo 3 da 

localidade de Arroyito, também na cidade de Horqueta.Nesta dependência, que também 

já foi atacada em duas ocasiões, trabalhava até antes de ser sequestrado pelo EPP o 

suboficial Edelio Morínigo Florenciano.A FTC justificou a retirada dos militares como 

uma estratégia para a otimização do serviço. (ABC Color – Judiciais – 10/03/16) 
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