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1. Rumores sobre a utilização das Forças Armadas na segurança interna são 
desmentidos 
2. Forças Armadas paraguaias continuam recebendo solicitações de ingresso  
3. Ministra da Defesa Nacional apresentará informe sobre gestão 
4. Ministra da Defesa analisa lei que permitirá a atuação das forças armadas no 
restabelecimento da ordem interna 
 

1. Rumores sobre a utilização das Forças Armadas na segurança interna são 
desmentidos 
O Contra-Almirante paraguaio, Cíbar Benítez, Secretário executivo permanente 
do Conselho de Defesa Nacional, desmentiu os rumores de que o Executivo 
deseja modernizar as Forças Armadas a fim de utilizá-las em questões de 
segurança interna e como substitutas ao trabalho da política. Disse ainda que 
cada instituição tem seus meios e capacidades de ação e que nunca uma 
poderá tomar a função de outra. Destacou também que a constituição do Livro 
Branco é algo nobre e não tem nada a ver com a situação anunciada nos 
jornais. Afirmou que é do interesse de todos que haja uma boa polícia nacional 
assim como boas Forças Armadas, mas cada uma em seus respectivos 
cenários de ação. (La Nación – País – 07/03/2013). 
 
 
2. Forças Armadas paraguaias continuam recebendo solicitações  de ingresso 
As Forças Armadas do Paraguai seguem recebendo solicitações de jovens que 
almejam seguir a carreira de soldados profissionais. Comissões estão 
formadas em cada uma das Forças a fim de cuidarem da seleção dos 
ingressantes. Além disso, os candidatos serão submetidos a testes 
psicológicos e físicos. A justificativa apresentada de entrada de jovens para as 
instituições castrenses faz-se pelo baixo efetivo apresentado por elas.  (ABC 
Color – Política – 10/03/2013). 
 
 
3. Ministra da Defesa Nacional apresentará informe sobre gestão 
A ministra da Defesa, Líz Garcia de Arnold, apresentará um informe sobre sua 
gestão e as aquisições da instituição paraguaia. Essa apresentação é uma 
comemoração ao 143º aniversário do falecimento do primeiro ministro de 
Guerra e Marinha, Marechal Francisco Solano López. Em relação às 
aquisições, a ministra apresentará os novos equipamentos informáticos e 
demais bens adquiridos com o intuito de melhorar o trabalho dos funcionários 
da Defesa Nacional. (IP Paraguay – Notícia – 14/03/2013) 
 
 



4. Ministra da Defesa analisa lei que permitirá a atuação das forças armadas no 
restabelecimento da ordem interna 
Durante a apresentação do informe sobre gestão ontem, a Ministra de Defesa 
Nacional, Líz García de Arnold, relatou que está analisando a mudança da lei 
1.337/99 de Defesa Nacional e Segurança Interna, na qual ficou estabelecida 
que a Polícia Nacional é a responsável pela ordem do território nacional. 
Contudo, a mudança proposta autoriza a interferência das Forças Armadas nos 
casos do crime organizado, tanto de pessoas quanto na área de narcotráfico. 
(La Nacion – Política – 15/03/2013) 
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