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1-Membros da força de inteligência paraguaia comentam operação realizada pela Força 

Tarefa Conjunta 

2-Militar é detido por homicídio na zona de Conceptión 

3-Governo paraguaio corrige falhas na sua segurança aeroportuária  

 

1-Membros da força de inteligência paraguaia comentam operação realizada pela Força 

Tarefa Conjunta 

 Segundo fontes ligadas à força de inteligência paraguaia, a operação efetuada pela 

Força Tarefa Conjunta (FTC), nesta última sexta-feira (05/09/014) em Kurusu, foi 

sucedida de vários erros, mesmo contando com a presença de quase todos os oficiais, 

desde logística até braço armado. Ainda segundo essa fonte, a FTC teve acesso a dados 

que informavam os encontros dos criminosos durante as sextas-feiras, em uma 

montanha, nos fundos da casa dos familiares de Domingo Ovelar González, conhecido 

membro do EPP. Segundo o fiscal antissequestro Federico Delfino, houve uma relativa 

pressa por parte dos membros da FTC em iniciar as operações, o que acabou pondo em 

xeque o quesito surpresa, beneficiando a fuga dos criminosos, além de uma abrangência 

da zona coberta. Além da fuga dos criminosos, a operação teve como saldo a morte do 

irmão de Domingo Ovelar, Hermenegildo Ovelar, e ferimentos graves à mãe e tio de 

Domingo, Maria Glória González e Marcos Ovelar. (ABC Color – Política – 08/09/14) 

 

2-Militar é detido por homicídio na zona de Conceptión 

Neste domingo (07/09/14), em Santaní, o militar Guillermo Ávalos Chaparro, membro 

da Força de Tarefa Conjunta (FTC), se apresentou à 8ª delegacia de Santaní 

acompanhado por seus superiores para responder pelo assassinato de Armando vagas, 

ocorrido em uma danceteria na zona de Conceptión, na noite de sábado (06/09/014). 

Segundo testemunhas, o militar sacou sua arma e disparou contra o jovem Armando, ao 

vê-lo convidar sua noiva, Rosana Carballo, para dançar. O jovem morreu na hora e o 

militar e sua noiva deixaram o local em meio ao tumulto. Contudo, se entregou na 

manhã deste domingo, em Santiní, de onde é oriundo, e foi autorizado a depor em 

julgamento, embora ainda tenha se abstido de confessar oficialmente o crime. (ABC 

Color – Nacionales – 08/09/2014). 

 

3-Governo paraguaio corrige falhas na sua segurança aeroportuária  

 Nesta segunda-feira (08/09/14), Victor Arguello, vice-diretor da Direção Nacional de 

Aeronáutica Civil (DINAC), informou que o presidente Horácio cartes firmou o decreto 

de Nº. 2000, no qual é aprovado o novo programa de segurança aeroportuária a fim de 

atender às exigências normativas internacionais que zelam pela segurança nos terminais 

aéreos no mundo. Com à aprovação do documento pelo executivo, o Paraguai passa a 

estar de acordo com a Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), permitindo 

uma vigilância estrita sobre os passageiros ou qualquer pessoa que ingresse ou tente 

ingressar à área restrita do terminal. Para isso, espera-se máxima cooperação da Força 

Aérea, da Policia Federal e da própria segurança civil do aeroporto. Ademais, há uma 

referida disposição presidencial que prevê que os militares tenham autoridade para fazer 



controles e inspeções em aeronaves, na parte interna e externa, assim como em 

tripulantes e passageiros. (La Nacion – Negócios – 08/09/14; IP Paraguay – Política – 

08/09/14) 
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