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1.Força Aérea Paraguaia realizará serviços de transporte público  
2.Soldados paraguaios que realizavam missão de paz no Haiti deixam o país 
3.Congresso Nacional do Paraguai nega entrada oficial da lista de promoção 
de oficiais 
 

1.Força Aérea Paraguaia realizará serviços de transporte público  
Conforme informado pelo Informe Paraguaia 08-2012, a Câmara dos 
Deputados paraguaia aprovou, no dia 25 de outubro, projeto que tem por 
objetivo estabelecer um serviço de transporte aéreo público regular e não 
regular dentro do território do país. O documento prevê o serviço de qualidade, 
seguro e economicamente viável, a fim de que toda a população possa se 
utilizar dele. No dia 28 de outubro, o La Nación acrescentou que os lucros 
obtidos com os serviços prestados serão convertidos em materiais e 
equipamentos para o próprio Serviço de Transporte Aéreo Militar (SETAM). (La 
Nación – País – 28/10/2012)  

 

2.Soldados paraguaios que realizavam missão de paz no Haiti deixam o país  
Os 130 soldados, do Terceiro Contingente Multirrole, que realizavam missão de 
paz no Haiti, foram dispensados pelo Comando das Forças Armadas.  A 
cerimônia de despedida foi realizada no Centro de Treinamento Conjunto de 
Operações de Paz (CECOPAZ) e contou com a presença de Federico Franco, 
presidente paraguaio. O titular do Centro ressaltou que a Organização das 
Nações Unidas valorizou o trabalho realizado pela missão de paz paraguaia na 
reconstrução do Haiti e que o país terá a opção de aumentar o contingente da 
missão. Durante a cerimônia foi entregue o Pavilhão Nacional aos soldados 
que a empreenderam, pelas mãos do presidente Franco. (La Nación – País – 
28/10/2012).  

 

3.Congresso Nacional do Paraguai nega formalização da lista de promoção de 
oficiais  
O presidente do Senado, Jorge Oviedo Matto, e o secretário geral da Câmara, 
Darío Garcete, após serem consultados sobre a apreciação de pedido de 
promoção de alguns militares, afirmaram que os mesmos não foram aceitos 
nem pelo Poder Executivo nem pelo Congresso Nacional. Segundo o ABC 
Color, o presidente da comissão de Assuntos Constitucionais e de Defesa 
Nacional afirmou que não possuía nenhuma versão sobre a possível lista de 
solicitações que foi publicada pela imprensa nacional. Entretanto, o porta-voz 
das Forças Armadas, o coronel Humberto Franco, afirmou que a lista de 
ascensão de militares foi enviada ao Congresso. O senador Hugo Saguier 
Caballero assumiu que a lista seria enviada ao Senado na próxima semana, 



quando haverá oficialização do pedido. Segundo o ABC Color, embora a 
Constituição não estabeleça uma data precisa, a aprovação das promoções 
militares ocorre sempre antes do final do ano. (ABC Color – Política – 
02/11/2012)��
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