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Forças Armadas no combate ao Exército Popular Paraguaio 1 
Nesta quarta-feira, dia 24 de outubro o Presidente paraguaio Frederico Franco 
afirmou que as Forças Armadas devem estar preparadas para combater o 
EPP. Entretanto, não ordenou ação armada contra o grupo.  O mandatário 
declarou ainda que o apoio dos militares à Polícia Nacional é extremamente 
necessário. (IP Paraguai – Política - 24/10/12) 
 

2-Forças Armadas no combate ao Exército Popular Paraguaio 2 
O general Cristo Michael Jacobs defendeu, nesta quarta-feira, a modificação na 
Lei de Defesa Nacional e Segurança Interna 1337. A partir desta as Forças 
Armadas agiriam de maneira mais rápida no Estado Exceção. Ademais, essa 
lei restringe a liberdade do presidente Fernando Lugo nos assuntos referentes 
à segurança nacional. (IP Paraguai – Política - 24/10/2012). 
 
 
Presidente Franco aprecia estratégias militares 
Nesta quarta-feira, o Presidente Franco, em sua condição de Comandante em 
Exercício das Forças Armadas participou da cerimônia de enceramento da 
Tabela de Quadros 2012. Durante a reunião as Forças Armadas mostraram ao 
mandatário paraguaio as estratégias bélicas em caso de combate. (IP Paraguai 
– Política - 24/10/2012). 
 

4- Aspirante da Marinha enviada ao Fragata Libertad retorna ao Paraguai 
A oficial aspirante da Marinha, Érika Olazar, retorna ao seu país, Paraguai, na 
madrugada da sexta-feira, 26 de outubro, após retenção de três semanas em 
Gana, na África, junto a 300 marinheiros da fragata Libertad da Armada 
Nacional Argentina. Segundo o periódico IP Paraguay, a fragata foi retida em 
Gana, a partir de uma ação de uma firma financeira norte-americana e a ação 
do Governo do Paraguai para o retorno da oficial aspirante ao país foi definida 
na segunda-feira, dia 22 de outubro, em reunião do Conselho de Ministros. De 
acordo com o La Nación, a Armada paraguaia previu menção honrosa para a 



chegada da jovem oficial ao aeroporto. Além disso, o capitão de fragata e 
diretor de comunicações da Armada Nacional do Paraguai, Amílcar Vera, 
afirmou que a aspirante volta repleta de seus estudos de navegação,  
realizados por meio de bolsa de estudo por ser a melhor pós-graduada. 
Segundo o IP Paraguai, o capitão, Carlos Allievi, expressou que o navio 
seguirá realizando tarefas normais com os tripulantes e comandantes que 
continuaram em resguardo, porém libertos, no porto com o intuito de garantir a 
manutenção da Fragata. (La Nación – País – 26/10/2012; ABC Color – 
Internacionais – 26/10/2012; IP Paraguay – Sociedade – Internacionais – 
25/10/2012) 
 

5- Força Aérea Paraguaia é autorizada a realizar Serviço de Transporte Aéreo  
A Câmara de Deputados encaminhou para promulgação ao Poder Executivo, o 
projeto de lei que autoriza a Força Aérea Paraguaia a prestar serviços de 
transportes, em geral, ao público, utilizando a Unidade Aérea Militar do Serviço 
de Transporte Aéreo Militar. Segundo o IP Paraguay, o projeto tem como intuito 
estabelecer o serviço de transporte aéreo regular e não regular, transporte de 
passageiros, correio e carga, dentro do território paraguaio, facilitando a 
comunicação entre as aldeias mais distantes do interior, utilizando as 
aeronaves da Força Aérea, além de servirpara transporte de pacientes e para 
suporte às áreas desprotegidas, com a finalidade de contribuir para o 
desenvolvimento econômico, social e cultural do Paraguai. O documento prevê 
serviços seguros, eficientes e, sobretudo, econômicos, de maneira que toda a 
população seja beneficiada. De acordo com ABC Color, o deputado que 
apresentou o projeto de lei em janeiro, David Ocampos, advertiu que essa 
norma cobrirá um déficit que o país tem e que o setor privado nunca liquidou. 
Ademais, o documento descreve que tal lei não prejudicará as funções normais 
legais e militares, e que as tarifas do serviço serão estabelecidas pela Força 
Aérea anualmente ou quando for necessário. Os fundos arrecadados com o 
serviço serão revertidos em equipamentos, materiais, funcionários, móveis e 
outras instalações que necessitem para a execução do serviço, além de prestar 
contas documentadas da inversão dos fundos. (IPParaguay – Sociedade – 
25/10/2012; ABC Color – Política – 26/10/2012) 

�

6- Deputados paraguaios pedem relatório detalhado sobre novos funcionários 
do Ministério da Defesa 
A Câmara de Deputados do Paraguai aprovaram um pedido de relatório sobre 
a nomeação de todos novos funcionários do Ministério da Defesa desde a 
posse da Ministra Liz Garcia, em junho passado. Além disso, solicitou que o 
relatório apresentasse os motivos para as nomeações, o salário de cada 
funcionário novo e as posições assumidas por cada um. Segundo o ABC Color, 
é exigido esclarecer cada um dos casos, se cada um dos novos nomeados 
participou de um concurso de seleção tal como está previsto na Lei 1626 do 
serviço público. (ABC Color – Política – 26/10/2012) 
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