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O suboficial de polícia Edelio Morínigo Florenciano completou três anos de cativeiro sem 

haver novidades sobres sua libertação por parte do EPP. Edelio foi levado a força por 

integrantes do Exército do Povo Paraguaio (EPP) em 5 de julho de 2014, quando estava 

caçando com parentes e amigos no distrito de Arroyito. Desde a sua captura, o EPP 

entregou apenas uma prova de vida, um vídeo divulgado em outubro de 2014 no qual 

Edelio aparecia com o também sequestrado Fick Bremm, que foi liberado em dezembro 

do mesmo ano. Os pais de Edelio, Apolonio Morínigo e Elisa Mabel, acreditam que o 

governo do presidente Horacio Cartes os abandonou por eles serem pessoas sem recursos 

econômicos. Eles disseram que nunca foram ouvidos pelas autoridades nacionais. A 

família declarou várias vezes que as autoridades não possuem interesse em resgatar 

Edelio e que mentem. Embora várias medidas de pressão às autoridades tenham sido 

feitas, como manifestações públicas e marchas, até o momento não houve resultado. 

Recentemente foi realizada uma vigília no local onde Edelio foi sequestrado, sob 

acompanhamento dos membros da Força Tarefa Conjunta (FTC) para assegurar a 

segurança. “Já é suficiente, passamos por muitas coisas durante esses três anos. Não nos 

deram uma prova de vida, uma certeza de que Edelio está vivo. Peço (ao EPP) que não 

sejam tão desumanos”, declarou a mãe de Edelio. O presidente Cartes sequer mencionou 

os sequestrados pelo EPP em seu informe anual (ABC Color - Política - 05/07/2017).   
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