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1-Paraguai e Peru assinam acordo em matéria de Defesa – I 

Os governos do Paraguai e Peru firmaram nesta segunda-feira (27/06/2016), em Lima, 

um Acordo Interinstitucional de Cooperação em Defesa, que permitirá estreitar laços 

entre as Forças Armadas de ambos os países, segundo informado em um comunicado 

oficial. O acordo foi assinado pelos ministros da Defesa do Paraguai, Diógenes Martínez, 

e do Peru, Jakke Valakivi. A cooperação será em diversas áreas, tais como: treinamento 

e capacitação, segurança e defesa, indústrias para a Defesa, cooperação científica-

tecnológica, operações de paz e ajuda humanitária e investigação e desenvolvimento. Para 

a execução da cooperação se desenvolverão programas específicos, estabelecendo em 

cada caso, aspectos referidos a finalidade da atividade, objetivos e atividades a 

desenvolver, direitos de propriedade intelectual, alocação de recursos humanos, materiais 

e financeiros, entre outros aspectos. (ABC Color – Política – 28/06/2016) 

 

2-Paraguai e Peru assinam acordo em matéria de Defesa - II 

O Paraguai receberá militares peruanos com experiência na luta antiterrorista que 

ajudarão os militares paraguaios, segundo firmado no memorando de entendimento entre 

o ministro da Defesa do Paraguai, Diógenes Martínez e o ministro da Defesa do Peru, 

Jakke Valakivi. Ademais, o governo do Paraguai mostrou interesse nos aviões de 

instrução militar KT-1P, fabricados de maneira conjunta entre Coréia do Sul e Peru, 

segundo informado, através de um comunicado, pelo Ministério da Defesa peruano. O 

ministro Martínez visitou a Base Aérea Las Palmas, em Lima, onde atualmente são 

montadas uma serie dessas aeronaves para a Força Aérea do Peru (FAP). (ABC Color – 

Política – 29/06/2016) 
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