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1-EPP divulga vídeo com reféns 

Como mostrado no vídeo entregue à Força Tarefa Conjunta (FTC) ontem (22/10/14), 

pelo Exército do Povo Paraguaio (EPP), encontram-se vivos os sequestrados Alan Fick 

Bremm e o sub-oficial de polícia Edelio Morínigo Florenciano. No vídeo, ambos os 

reféns leram cartas com mensagens ao governo paraguaio. Florenciano, em sua fala, 

revela a proposta do EPP para sua liberdade: a soltura de seis integrantes da guerrilha 

que permanecem presos. Além disso, acusou em sua mensagem que o governo e o 

exército matam os pobres e defendem os ricos. No caso de Arlan Fick, a mensagem 

dada foi que o governo paraguaio está tentando assassiná-lo por ele ser testemunha da 

morte Isaac Arce, durante confronto entre a FTC e o EPP. Fick também enunciou ao ler 

a carta que o EPP responsabiliza-se pela morte de Pablo Medina, jornalista do ABC 

Color, morto após denunciar uma rede de corrupção envolvendo o narcotráfico e 

políticos paraguaios. Ao final do vídeo, o jovem brasileiro pede para a mediação do 

governo brasileiro para que este haja de forma que ele possa voltar seguro para casa. 

(ABC Color – Política- 23/10/2014)  
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