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1-Suposto abuso sexual é investigado na Força Aérea paraguaia 

2-Comandante das Forças Armadas desmente conflitos internos 

 
1-Suposto abuso sexual é investigado na Força Aérea paraguaia 

Autoridades investigam um suposto abuso sexual de uma adolescente de dezessete anos 

em instalações da Força Aérea em Luque. A adolescente, acompanhada de sua mãe fez 

a  denuncia  nesta  segunda-feira  (06/04/015)  em  Areguá.  Segundo  o  depoimento  da 

jovem, o abuso sexual ocorreu nas instalações da Força Aérea paraguaia e foi cometido 

por um vice-sargento da Força Aérea paraguaia de vinte e cinco anos, e ex-namorado da 

vítima, entre a noite de sexta-feira (03/04/015) e a madrugada de sábado passado 

(04/04/015). A jovem foi levada a força até a casa do militar, onde também se encontravam 

outros três militares alcoolizados. Logo após o abuso, a jovem foi mantida encarcerada 

dentro da habitação até a manhã de sábado, quando foi liberada e retornou à sua residência. 

Ambas tentaram apresentar queixa na 37ª delegacia de Areguá, contudo foi pedido que se 

reportassem à 57ª, onde finalmente fizeram a denuncia formal. O caso foi comunicado ao 

fiscal Juan Carlos Ruiz que pediu que se fizessem exames médicos para identificar 

eventuais indícios de abuso sexual. Até o momento, o militar ainda não foi chamado para 

depoimento e nem se emitiu uma ordem de prisão preventiva ou algo similar. (ABC Color 

– Nacionais – 06/04/015) 

 
2-Comandante das Forças Armadas desmente conflitos internos 

Em reunião nesta quarta-feira (08/04/15) com o presidente paraguaio, Horácio Cartes, o 

comandante das Forças Armadas, general Luis Garcete, afirmou que não há conflitos 

internos decorrentes da mudança de comandante da Força Tarefa Conjunta (FTC) e que 

reforçará a presença militar no norte do país. Ao terminar a reunião foi novamente 

questionado, em entrevista coletiva, sobre os rumores de um conflito interno que teria 

culminado em uma recomendação do Ministro da Defesa, Bernardino Soto Estigarribia, 

que o general Garcete saísse do cargo. Garcete se recusou a comentar o caso da possível 

demissão, declarando apenas que não há conflitos. (ABC Color – Política – 09/04/15) 
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