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1- Federico Franco afirma que a ascensão de militares será meritocrática 
2- Franco readmite chefe militar 
3- Força Aérea paraguaia já conta com sua primeira mulher piloto de caça 
4- General Christ Jacobs desagrada militares com medidas administrativas 
 
 
 
1.Federico Franco afirma que a ascensão de militares será unicamente 
meritocrática 
Segundo o jornal La Nacion, o presidente do Paraguai, Federico Franco, 
afirmou em conferência de imprensa realizada no dia 12 de outubro, que os 
critérios para ascensão de militares nas Forças Armadas serão exclusivamente 
meritocráticos. Disse ainda que serão evitadas, ao máximo, indicações e 
apadrinhamentos. A ministra da Defesa, María Liz García de Arnold, informou 
que não há nenhum foco de tensão nem contradição entre o Executivo e as 
Forças Armadas. Ademais, disse também que não se pode questionar a 
honorabilidade das escolhas sobre a ascensão de militares. A ministra, que 
recentemente participou da X Conferência de Ministros de Defesa das 
Américas, primeiro encontro de caráter internacional que um membro do 
governo Franco participa, é a única mulher a ocupar o cargo na região. (La 
Nación – Política – 14/10/2012) 
 
 
2.Franco readmite chefe militar 
Como veiculado no jornal La Nacion no dia 17 de outubro, o presidente do 
Paraguai, Federico Franco, antes que fosse instalado o Tribunal das Forças 
Armadas da Nação, resolveu afastar o general González. Essa atitude não 
agradou aos militares e isso fez com que o mandatário paraguaio repensasse 
sua decisão e readmitisse González. O Diretor de Comunicação das Forças 
Armadas, Humberto Franco ponderou que a readmissão de González está 
dentro dos seus poderes. (La Nación – Política - 17/10/12). 
 
 
3.Força Aérea paraguaia já conta com sua primeira mulher piloto de caça 
A Força Aérea paraguaia conta agora com sua primeira mulher piloto de caça, 
a Tenente Yennifer Pedrozo. Segundo o jornal La Nación, com o fim do curso 
de aviação, a Tenente afirmou que deseja chegar a Comandante do 
esquadrão. As provas finais do curso que compreendem vôos com a aeronave 
AT-27 Tucano foram realizadas no dia 18 de outubro no Grupo Aeronáutico da 
I Brigada Aérea.  (La Nación – Política – 19/10/2012) 
 
 



4.General Christ Jacobs desagrada militares com medidas administrativas 
Desde que assumiu a chefia das Forças Minitares no lugar do general do 
Exército Felipe Melgajero Dias, o general da Aeronáutica, Miguel Christ Jacobs, 
começou designar militares de sua confiança para cargos considerados 
fundamentais na instituição e a demitir aqueles fieis à antiga gestão. Tais 
medidas têm causado insatisfação por parte de membros das Forças Armadas. 
(ABC Color – Política – 19/10/2012) 
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