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1-Cartes nomeia três comandantes da FTC em menos de dois anos 

2-União de Nações Sul-americanas (Unasul) inaugura Colégio Sul-americano de Defesa 

(Esude) 

3-Militares retirados emitem nota de repúdio a declarações de deputado 

 
1-Cartes nomeia três comandantes da FTC em menos de dois anos 

O presidente do Paraguai, Horacio Cartes, em menos de dois anos já nomeou três 

comandantes da Força Tarefa Conjunta (FTC). O bloco foi criado no início de seu governo 

para combater os grupos armados do Exército Popular Paraguaio (EPP) e a Associação 

Campesina Armada (ACA) e é formado pelas Forças Armadas, Polícia Nacional e pela 

Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), sob o comando operacional do pessoal militar. 

A FTC foi oficialmente criada em 24 de agosto de 2013, quando o presidente  da  

República,  Horacio  Cartes,  assinou  o  Decreto  nº  103,  que  também nomeou como 

primeiro comandante o então general Mario Gonzalez Benitez Restitutus. Desde  então  já  

sucedeu  no  comando  da  FTC,  o  general  Ramón  Ernesto  Benitez Amarilla, que se 

aposentou recentemente e o último a ser nomeado, o coronel Raul Salinas Erit Alonso, 

que agora tem a difícil tarefa de recuperar o policial vivo Edelio Morínigo Florenciano 

(25), sequestrado durante o mandato de seu antecessor. A nova cúpula da FTC, comandada 

pelo coronel Salinas, também é integrada pelo coronel Mercado  Larramendia  e  major  

Ramirez  Acosta,  este  último  como  porta-voz  (ABC Color - judiciais - 13/04/15). 

 
2-União de Nações Sul-americanas (Unasul) inaugura Colégio Sul-americano de Defesa 

(Esude) 

A União de Nações Sul-Americanas (Unasul) comemorará, nesta sexta-feira (17/04/015), 

em Quito, seu oitavo aniversário com a abertura do Colégio Sul Americano de Defesa 

(Esude), uma instituição  criada para dar formação  na área  de Defesa e Segurança 

na região. Segundo o Ministro da Defesa equatoriano Fernando Cordero, o Esude, 

impulsionado por todos os países do bloco, vai desenvolver cursos para militares e civis, 

de acordo com os princípios da visão estratégica regional nesta área.Também assinalou 

que se trata de "uma doutrina comum em termos de Defesa" da região que compreende a 

América do Sul "como uma zona de paz e uma zona de estabilidade democrática", onde 

as diferenças não são resolvidas através do "intervencionismo", nem da violência. Uma 

das áreas em que trabalha com especial interesse a Esude, a ser financiado por 

contribuições dos Estados-membros da Unasul será Defesa Cibernética, tema de interesse 

de todos os países do bloco. Além disso, se buscarão alianças também fora      da      região      

para      melhorar      a      formação      sobre      este      assunto. O Esude terá como 

secretário-geral o candidato proposto pelo Brasil, de acordo com o acordo dos doze países 

da Unasul,que financiaram proporcionalmente a instituição. A agenda do dia inclui 

também a  inauguração da biblioteca da Unasul, que levará o nome do             escritor             

colombiano             Gabriel             García             Márquez. A biblioteca tem cerca de 

1.700 volumes sobre história sul-americana e histórias para crianças e pretende ser um 

lugar de referência e uso para a comunidade, especialmente para escolas da região. A 

Unasul está formada por Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia,



Chile, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. (ABC Color – 

Mundo – 16/04/015) 

 
3-Militares retirados emitem nota de repúdio a declarações de deputado 

A diretoria do Círculo de Oficiais Reformados das Forças Armadas se pronunciou em 

repúdio às manifestações do deputado Liberal MP Eusebio Alvarenga que, segundo 

eles, proferiu "rudes e insolentes" palavras contra o comandante das Forças Armadas, o 

General de Exército, Luis Gonzaga Garcete, um parceiro ativo da entidade. Alvarenga 

se referiu ao comandante como "inútil e incapaz", entre outras palavras depreciativas, 

durante uma sessão plenária da Câmara dos Deputados dias atrás, além de também ter 

criticado as ações da Força Tarefa Conjunta (FTC) no combate ao Exército do Povo 

Paraguaio (EPP). Em um comunicado divulgado ontem (15/04/015), o Círculo observou 

que o deputado em questão "desconhece em absoluto a trajetória profissional militar" do 

General Gonzaga.O chefe militar é um graduado da Academia Militar e se formou como 

primeiro aluno de sua classe, na hierarquia de superior brigadeiro.(ABC Color – Judiciais-

16/04/15) 

 
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 

Externa e Defesa (COPEDE) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que por sua vez, 

é abrangido pela rede nacional constituída pelo Grupo de Estudos de Defesa e Segurança 

Internacional (GEDES). 

 
EQUIPE: 
Coordenação: Dra. Érica C. A. Winand e Dr. Israel R. Barnabé (professores do Núcleo 
de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe). Supervisão: Joana M. 

Andrade (bolsista PIBIC, graduanda em Relações Internacionais) 

Pesquisa e Redação: Érica Tatiane Brandão Mota Cardeal (graduanda em Relações 

Internacionais), Francielle Cerqueira de Oliveira (graduando em Relações Internacionais), 

Isadora Marcelino Marques. (Graduanda em Relações Internacionais), Joana Maria 

Barreto Andrade (bolsista PIBIC, graduanda em Relações Internacionais), Roberto Teles 

Lima Barros (graduando em Relações Internacionais). 

http://www.abc.com.py/
http://www.ipparaguay.com.py/
http://www.lanacion.com.py/

