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Nesta sexta-feira, 06/05/2016, os ministérios da Defesa do Paraguai e da Colômbia 

assinaram um acordo referente ao envio de soldados paraguaios à Colômbia para 

receberem treinamento especial para combater o terrorismo e o tráfico de drogas. Segundo 

a embaixadora da Colômbia no Paraguai, Adela María Maestre, cerca de 100 a 160 

militares paraguaios irão receber o treinamento, que irá de agosto a outubro desse ano. 

Ademais, Maestre declarou que o treinamento visa combater grupos terroristas como as 

Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), e a cooperação entre os dois 

países se concentra no treinamento de forças especiais em tempos difíceis, onde se prevê 

confrontos. A cooperação em Defesa e segurança foi um dos temas tratados na IV reunião 

do Mecanismo de Consulta e Coordenação Política Colômbia – Paraguai, realizada no 

dia 25 de abril em Bogotá. Na ocasião foram discutidos diversos temas, dentre eles a 

cooperação para o fortalecimento institucional e das capacidades técnicas e operativas da 

Polícia Nacional e das Forças Armadas. (ABC Color – Política – 06/05/2016) 
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