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1-Político colorado usa prédio militar como depósito 

Parte de um imóvel das Forças Armadas localizado na Avenida Irrazábal, zona 

estratégica de Encarnação, está sendo utilizado como depósito por um estabelecimento 

de venda de materiais de construção. O negócio de nome “Ogará Construções”, pertence 

ao político colorado, César Rojas. Fontes identificadas pelo jornal ABC Color relatam 

que o local tem sido ocupado há anos e que o político recorre à sua condição de 

colorado para evitar qualquer reclamação sobre o uso inapropriado do local. O 

comandante da base naval de Encarnação, Cap. Nav. Nicolás Mendieta, consultado 

sobre a situação, disse em principio que esse tema deve ser tratado como de “alto 

escalão” e logo depois declarou que antes de sua chegada ao lugar – há três meses – a 

ocupação era maior. Por sua vez, Rojas assegurou que existe um “acordo verbal” com o 

comandante da unidade. Acrescentou ainda que ele e a Entidade Binacional Yacyretá 

melhoraram o terreno. (ABC Color – Política- 21/04/016) 

 

SITES DE REFERÊNCIA: 

 

ABC Color – www.abc.com.py 

IP Paraguay – www.ipparaguay.com.py 

La Nación – www.lanacion.com.py 

 

* O Informe Paraguai é produzido pelo Grupo de Estudos Comparados em Política 
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Segurança Internacional (GEDES).  
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