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1-Força de Tarefa Conjunta prende novos suspeitos ligados à ACA e o EPP 

Neste último domingo (05/10/14), em Concepción, a Força Tarefa Conjunta (FTC), 

capturou dois suspeitos de serem membros da Agrupação Campesina Armada (ACA), e 

um outro, suspeito de pertencer ao grupo logístico do Exército do Povo Paraguaio 

(EPP). Segundo fontes ligadas à FTC, os jovens detidos da ACA são Darío Mancuello e 

o menor de dezessete anos Adrián F. F, que só puderam ser identificados após a FTC 

encontrar suas fotografias e outros materiais audiovisuais em dispositivos de 

armazenamento deixados pelo grupo armado em um dos seus acampamentos que foi 

desmantelado no dia 19 de setembro, em Arroyito. Nas imagens foi possível observar os 

suspeitos, junto a outros membros do grupo, realizando disparos de armas de fogo e 

consumindo bebidas alcoólicas. O fiscal antissequestro, Joel Cazal, já havia liberado a 

ordem de detenção e desde então os dois suspeitos eram buscados por organismos de 

segurança. Ademais, o terceiro detido, Julián López Silva, foi encontrado na noite deste 

domingo, suspeito de ser membro do grupo logístico do EPP.O comandante Ramon 

Benitez, em pronunciamento, ressaltou que estas prisões demonstram o esforço 

permanente das entidades de segurança para deter os membros da EPP e da ACA. (ABC 

Color – Judiciais – 06.10.14) 

2-Militar é detido por múltiplos assaltos em San Cristóbal 

O sargento militar, Oscar Santacruz Dominguez, foi detido nesta segunda-feira 

(06/10/14), em San Cristóbal, por integrantes da divisão de investigação de delitos do 

departamento da Caaguaza, suspeito de participar de um enorme assalto ocorrido 

recentemente na região. Ainda segundo a divisão de investigação de delitos, o militar 

estaria envolvido em múltiplos assaltos, e seria integrante de um grupo criminoso 

composto por mais de trinta delinquentes, que teve recentemente envolvido no 

sequestro de quatro policiais, roubo de duas viaturas e detonação de bombas em uma 

casa de câmbios e em dois bancos. Segundo o suboficial Juan Martínez, foram 

apreendidos sob poder de Dominguez um automóvel, um celular, uma pistola e uma 

série de boletos e folhas bancárias. (ABC color – Nacionais – 06/10/014) 

3-Comandante da Força Aérea desmente suposta ingerência de coronel em processo 

licitatório 

O comandante da Força Aérea, Luís Noceda, negou que o coronel Carlos Melgarejo, 

comandante do grupo Helicópteros, tenha cometido ingerência no processo licitatório 

para a aquisição de equipamentos para helicópteros, afirmando também que sua 

participação se deu como especialista, auxiliando nas especificações dos requerimentos 

técnicos. O comandante se pronunciou após uma publicação realizada nesta segunda 

(07/10/014), pelo diário Última Hora, que apresenta o coronel Melarejo como piloto do 



Presidente da República e quem supostamente foi o responsável por um total de sete 

adendas à lista de condições da licitação iniciada em novembro de 2013 para favorecer 

uma empresa em particular. Em um primeiro momento, o comandante Noceda declarou 

que o coronel não é piloto do presidente, mas sim o comandante do grupo Helicópteros, 

que eventualmente se encarrega do transporte do mandatário nas áreas próximas da 

capital. Posteriormente, afirmou que foi a Unidade Operativa de Contratações a 

responsável pelo processo em si, salientando que as adendas foram necessárias para a 

maior segurança dos pilotos, sendo assim competência do coronel realizar mudanças na 

lista de condições se necessário. Ademais, acrescentou que a justiça ordinária se 

encarregará de investigar o caso, e que a instituição se sente um pouco afetada por se 

tratar de um de seus oficiais, mas acredita em sua inocência até que se prove o contrário. 

(IP Paraguay – Politica – 06/09/014) 

4-General aposentado comenta fortalecimento do EPP  

Em pronunciamento, o general aposentado Carlos Liseras, ex-presidente da Suprema 

Corte de Justiça Militar, indicou que o Exército do Povo Paraguaio (EPP), estaria 

buscando reconhecimento de combatente regular tanto no cenário doméstico quanto no 

cenário internacional, e ainda indicou que a duração do conflito será muito mais extensa 

que o previsto, graças ao fortalecimento do EPP. Declarou também que as últimas 

mortes de integrantes do grupo criminoso não foram capazes de provocar sua 

decomposição, dada a sua capacidade de regeneração, principalmente graças ao intenso 

recrutamento de jovens, além de possuírem uma considerável quantidade de armas e 

dinheiro. Ainda sobre a obtenção do conhecimento internacional almejado pelo EPP, 

Liseras comentou sobre o levantamento de civis armados, a utilização de uniformes e 

distintivos, a existência de um chefe reconhecido e a disciplina do grupo. Por fim, 

reconheceu que “o EPP adquire todas essas características, além de recorrer a vídeos e 

recentemente à solicitação de trocas, como por exemplo, a oferta de trocar o suboficial 

Edelio Morínigo por membros detidos do grupo armado, o que tem certo impacto no 

exterior”. (La Nacion – Politica – 06/10/014) 

5- Ministro da Defesa comenta reforma das Forças Armadas no Orçamento de 2015 

O ministro da Defesa, o general Bernadino Soto Estigarribia, declarou nesta quarta-feira 

(07/10/14), que a Reforma Militar, que busca racionalizar os recursos materiais e 

humanos das Forças Armadas paraguaias, não incidirá no Orçamento de 2015. A 

manutenção das verbas, mesmo com a reforma, foi discutida com os membros da 

Comissão da Fazenda e da Câmara de Senadores, decidindo-se assim, manter os 

recursos para o ano de 2015.  (ABC Color – Política – 08/10/2014)  

6-Advogados temem que haja menos independência na Justiça Militar 

Segundos advogados militares, consultados pelo periódico ABC Color, a designação do 

coronel Emiliano Rojas Ramos, para a Suprema Corte de Justiça Militar (Sucorjumil), 

afetará na independência dos juízes castrenses. A nomeação dele representaria o 

aumento de juízes ex-combatentes, o que significa uma diminuição da imparcialidade 

que se deve ter um juiz neste cargo. Sendo assim, há diversas queixas pelos advogados, 

que afirmam que essas injustiças já ocorrem à Justiça Militar pela recorrente ingerência 

de chefes castrenses em suas decisões. (ABC Color – Política – 08/10/2014) 
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