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1-Tribunal de Horqueta deve definir data de depoimento de Arlan 

2-Decreto assinado pelo Presidente cria Escola da Justiça Militar e promove mudanças 

nas Forças Armadas. 

 
1-Tribunal de Horqueta deve definir data de depoimento de Arlan 

O Ministério Público paraguaio solicitou ao tribunal de Horqueta que defina a data do 

depoimento de Arlan Fick, que esteva em cativeiro por mais de nove meses em poder 

do Exército do Povo Paraguaio (EPP). O fiscal anti-seqüestro, Joel Cazal, solicitou à juíza 

Eva de Witte que defina uma data para que o jovem dê seu depoimento como 

demonstrativo de prova no caso de seu seqüestro. Além disso, deseja-se que Arlan adiante 

seu depoimento a fim de livrá-lo de maiores exposições no futuro. O jovem foi libertado 

de seu cativeiro na noite de natal (25/12/014), após permanecer 267 dias em no distrito 

de Yby Yáu, Concepción. Como exigência para a liberação do jovem, os delinqüentes 

exigiram US$ 500.000 em espécie, além de US$ 50.000 em alimentos a serem doados a 

uma das comunidades da região. (ABC Color – Nacionais – 04/05/015) 

 
2-Decreto assinado pelo Presidente cria Escola da Justiça Militar e promove mudanças 

nas Forças Armadas. 

O Presidente do Paraguai, Horácio Cartes, assinou nesta quarta-feira (06/05/015) o decreto 

3378, que modifica a estrutura de organização das Forças Armadas e cria a Escola da 

Justiça Militar. De acordo com o decreto, esta modificação permitirá atualizar e 

aperfeiçoar as diferentes funções da Justiça Militar. Também determina que a Escola 

estará encarregada da seleção, formação, capacitação e aperfeiçoamento do pessoal da 

Justiça Militar, e será composta pelos tribunais militares. Por fim, a Corte solicitou ao 

presidente Horácio Cartes que assinasse o decreto 3382, no qual nomeia a tenente Diana 

Violeta Velázquez Sánchez como secretária do tribunal de primeira instância militar. 

Este cargo estava vago e conforme a argumentação da justiça militar era necessário 

designar um oficial para o cargo. (ABC Color – Política – 07/05/015) 
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