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1. Homenagem aos heróis da Guerra do Chaco 
No dia 30 de setembro, por todo o país, ocorreram homenagens aos heróis da 
Guerra do Chaco. Para comemorar o 80º aniversário da vitória da Batalha de 
Boquerón e o dia do soldado, o Círculo de Chefes e Oficiais Aposentados das 
Forças Armadas da Nação realizou um ato em frente ao Panteão dos Heróis. O 
General de Brigada aposentando, Baudelio Orlando Gamarra, fez um discurso no 
qual afirmou a importância dos soldados paraguaios e sua coragem em defender a 
soberania do país, mesmo que não haja nenhum aliado na batalha. No mesmo 
dia, 120 cadetes do Colégio Militar de Sub Oficiais do Exército realizou o 
juramento à Pátria. Tal juramento ocorre anualmente, no dia do aniversário da 
Batalha de Boquerón. (ABC Color – Política – Locais – 30/09/12; La Nacion – País 
– 30/09/12). 

 

2.  Exército do Povo Paraguaio desafia o governo de Federico Franco 
O Retiro de Trabalhadores Cerrito I foi atacado na noite do dia 30 de outubro pelo 
Exército do Povo Paraguaio (EPP). O estabelecimento que estava localizado nas 
proximidades de Ñu Apu'a foi queimado e funcionários da estadia foram mantidos 
reféns durante seis horas por 15 militantes do EPP. Os atacantes levaram duas 
espingardas calibre 12, telefone celular, quatro chips, 80 mil guaranis O ataque 
ocorreu após o presidente Franco afirmar que os militares e a polícia têm ordens 
precisas para capturar os membros do grupo paramilitar. (La Nacion – Política – 
02/10/2012); (ABC Color – Judicial – 02/10/2012); (IP Paraguay – Política – 
01/10/2012). 

 

3. Elaboração do Livro Branco será apartidária 
O Livro Branco estabelecerá uma “política de Estado em matéria de Defesa”. A 
redação do Livro deverá demonstrar a capacidade paraguaia de coordenar temas 
vitais para o Estado, conforme dito pelo Almirante Cíbar Benítez, que foi 
convidado para explicar o conteúdo e toda a preparação do Livro. Segundo 
Benítez o documento é baseado no conceito de Defesa entendido como a “defesa 



dos interesses da nação”, dos quais a soberania, independência, integridade 
territorial, ordem constitucional e democracia fazem parte. (ABC Color – Política – 
03/10/12 e 04/10/12); (IP Paraguay – Sociedade – 03/10/12) 

 

4. Paraguai suspende treinamento das Forças Armadas no Brasil 
O Poder Executivo paraguaio solicitou ao Senado, nesta sexta-feira dia 05 de 
outubro de 2012, a suspensão das atividades militares, PARBRA III eCRUZEX C2, 
que seriam realizadas em território brasileiro. Estes exercícios fazem parte de um 
convênio de cooperação institucional firmado, em governos anteriores, entre os 
ministérios da Defesa do Paraguai e do Brasil. O PARBRA III consite em práticas 
conjuntas de treinamento militar na fronteira, enquanto que o CRUZEX C2 diz 
respeito a uma operação acordada, ainda que sujeita a disponibilidade de 
financiamento, a um calendário previamente estabelecido por ambos os governos 
que envolve a Marinha. Segundo o diário La Nación, a cada ano o Senado é 
solicitado para a autorização do envio dos militares ao Brasil para a articulação 
dos exercícios. No entanto, o Ministério da Defesa solicitou a suspensão das 
atividades que estavam programadas para maio e novembro. A decisão do pedido 
de suspensão decorre dos atritos das relações entre Paraguai e Brasil, que 
questionou duramente a remoção do ex-presidente Fernando Lugo. (La Nación – 
Política – 05/10/12) 
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