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1. Para acadêmico paraguaio, investimentos nas Forças Armadas não são 
prioridade 
No dia 23 de setembro, o acadêmico Federico Callizo Nicora afirmou, em 
entrevista a Radio Libre 1200 AM, que os investimentos militares não são 
prioritários uma vez que diversos outros setores estão em decadência. Callizo, 
que foi premiado pela rádio com o prêmio Tocha da Liberdade, dado a 
personalidades que se destacaram durante o ano, lamentou que alguns setores da 
sociedade considerem que investimentos de quase 700 milhões de dólares nas 
Forças Armadas são necessários, sendo que existem escolas, ao redor do país, 
que estão em situação precária. (ABC Color – Política – 23/09/2012). 

 

2. Homenagem feita por crianças a herói de guerra nacional causa polêmica 
Durante desfile que comemorou o 146º aniversário da Batalha de Curupayty e que 
homenageou o General Eduvigis Díaz, no qual estavam presentes o presidente 
Federico Franco, o ministro da educação Horacio Galeano Perrone, dentre outras 
autoridades, crianças desfiram com roupas e artefatos militares e causaram 
polêmica, uma vez que o fato de relacionar heroísmo e amor à pátria aos militares, 
de acordo com a Presidente de Assuntos Constitucionais da Câmara, poderia 
influenciar negativamente os jovens. Já o senador Miguel Carrizosa, justificou 
plenamente a apresentação das crianças, indicando que é uma prática comum 
nas escolas e que a representação dos acontecimentos vividos no país desta 
maneira deve ser respeitada. (La Nacion – Política – 24/09/2012). 

 

3. Polêmica a respeito da titulação acadêmica da ministra da Defesa continua 
A Universidade Paranaense (Unipar), da cidade de Umuarana, estado do Paraná, 
no Brasil – afirmou que apenas expediu “certificados de apresentação de 
trabalho”, sem qualquer atribuição de títulos, a três professores paraguaios em 
maio de 2009. Entre eles, a atual ministra da defesa, María Liz García, que na 



época atuava como reitora da Universidad Metropolitana, conveniada a Unipar, 
apresentou trabalhos em um dos eventos da instituição. A ministra, porém, 
assegurou que defendeu uma tese na Unipar e que estaria habilitada ao título de 
doutorado. (ABC Color – Política – 24/09/2012). 

 

4. Comemorações da Batalha de Bloquerón I: Homenagem aos veteranos 
Na sexta-feira, 28 de setembro, o Ministério da Defesa paraguaio homenageou os 
80 anos da Batalha de Boquerón, considerada uma das mais importantes para o 
Paraguai. María Liz García Arnold realizou as condecorações aos veteranos da 
Guerra do Chaco através da medalha Cruz Del Defensor. (ABC Color - 
28/09/2012). 
 

5. Comemorações da Batalha de Bloquerón II: Cadetes realizam juramento a 
pátria  
Os cadetes do exército realizam na sexta-feira, 28 de setembro, o juramento a 
pátria. Este é um juramento que todo ano coincide com as homenagens aos 
ex-combatentes da Batalha de Boquerón. O Coronel DEM Thomas Dario Benitez 
salientou a importância das Forças Armadas para a defesa da soberania como um 
direito natural e obrigação moral. Ademais, Fabio Martinetti Ruperto Gonzalez, 
comandante do Comando do Exército Militar Institutos de Formação (CIMEE) 
realizou uma simulação de ataque ao inimigo nos campos de batalha com tropas 
motorizadas da Reserva das Forças Armadas. Houve também uma representação 
da Batalha de Boquerón em que o Paraguai retomou o forte Boquerón na Guerra 
do Chaco (1932-1935) entre Paraguai e Bolívia. (ABC Color – Nacionais - 
28/09/2012). 
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