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1. Exercícios militares entre Brasil e Paraguai são suspensosO governo paraguaio 
recebeu do  governo brasileiro o aviso sobre a suspensão dos exercícios militares 
denominados Cruzex C2, no qual, membros da Força Aérea Paraguaia (FAP) 
iriam participar como observadores. Segundo fontes militares, o motivo dado pelo 
Brasil foi de questões orçamentarias. (ABC Color – Política – 08/10/2012) 
 
 
2. Coronel Augusto Kennedy tornou-se presidente do Tribunal Militar 
No dia 11 de outubro, o IP Paraguay anunciou a posse do novo presidente  do 
Tribunal Supremo de Justiça Militar, coronel Augusto Falcão Kennedy, que fez 
juramento na presença do presidente Federico Franco, comandante das Forças 
Armadas Nacionais Também estiveram presentes os comandantes das Forças 
Armadas, da Marinha e da Força Aérea. Além disso, o jornal anunciou um 
Conselho de Classificação de Serviços (Ratings Services Board – sigla em inglês 
– ) das Forças Armadas que discutiu as promoções previstas e aposentadorias de 
funcionários, cuja decisão será concluída no decurso da semana, após um estudo 
padronizado de cada caso. (IP Paraguay – Caderno Política – 11/10/12) 
 
 
3. Presidente paraguaio apresenta mudanças no critério de ascensão militar 
O presidente Frederico Franco, em uma conferência de imprensa, realizada 
durante visita ao Porto Nacional de Pilar, declarou que doravante a ascendência 
dos militares paraguaios se dará pelo mérito, lembrando que as Forças Armadas 
“são uma instituição não deliberante”. Segundo Franco, os critérios para 
ascendência militar serão: a impecável força de serviço e a tarefa acompanhada 
de uma testemunha durante toda a vida de cadete e oficial superior que não 
possua nenhum tipo de obstância. Ademais, Franco sustentou que serão evitados, 
ao máximo, os critérios de recomendação e favorecimento, e que a seleção dos 
oficias ascendentes representará uma premiação aos melhores militares. 
(IPParaguay – Política – 12/10/2012) 
 
 
 



4. Aspirante da Marinha do Paraguai permanece retida em Gana 
De acordo com o ABC Color, o navio de treinamento Fragata Libertad, onde se 
encontra a aspirante da Marinha do Paraguai, Érica Andrea Olazar Rolón, 
continua retido desde o dia 02 de outubro no porto próximo a Accra, capital de 
Gana. A Fragata Libertad está retida por uma denúncia apresentada pelo Governo 
Argentino, que reclama o pagamento da dívida por parte do governo paraguaio, e 
teve seu pedido de libertação rejeitado. O juiz Richard Adjei Frimpong, do Tribunal 
de Comércio de Accra, afirmou que a imunidade diplomática paraguaia foi 
cancelada pelo governo argentino, que invoca o Paraguai para assinar o novo 
acordo com credores, como condição à continuidade da jornada da Fragata 
Libertad. (ABC Color – Internacionais – 12/10/2012) 
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