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1- Paraguaios seguirão em missões de paz 

2- ACA divulga outro vídeo e provoca FTC 

 
1-Paraguaios seguirão em missões de paz 

Em reunião nessa quarta-feira (25/02/15), o presidente paraguaio, Horácio Cartes, e o 

Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Kin-Moon, declararam, em discurso conjunto, 

a permanência das tropas paraguaias nas missões de paz da ONU em que estão envolvidas. 

Cartes ratificou a importância do país ser partícipe da Organização e de acompanhar as 

missões na busca de cumprir os objetivos do país na instituição. Ainda acrescentou que o 

país busca cumprir os compromissos do milênio, assinados em 2000 pela Assembleia-

Geral, cujo balanço será realizado em setembro desse ano, tendo ele destacado a luta do 

país platino na superação da pobreza e da fome. Antes da reunião com o secretário-geral 

Ban Kin-Moon, o presidente havia se reunido com o General de Exército Luis Gozaga 

Garcete. Este, quando questionado de maiores envios de forças para as  missões  

internacional,  afirmou  que o  Paraguai  não  tem  condições  para tal incremento de 

envio de pessoal, mas que manterá seu contingente em ações de paz promovidas pela 

ONU.  (ABC Color – Política – 26/02/2015) 

 
2-ACA divulga outro vídeo e provoca FTC 

O grupo armado Agrupação Campesina Armada (ACA) divulgou ontem (25/02/15), um 

novo vídeo gravado em um monte pelas imediações de Tacuara e Arroyito, no 

departamento de Concepción. Após confrontos recentes com a Força Tarefa Conjunta 

(FTC), que resultaram no falecimento de 8 membros da ACA, o grupo divulgou novo 

vídeo, o qual mostra um de seus líderes, Alfredo Jara, com suas irmãs, Zuma e Rosalina, 

portando rifles e agredindo a militares da FTC, sequestrados durante o último confronto. 

Segundo Alfredo, os militares do vídeo serão mortos e os membros da ACA preferem 

morrer pela causa a se entregarem. A ACA é um braço dissidente do Exército do Povo 

Paraguaio (EPP) e vem perdendo força após os confrontos com a FTC, que diminuíram 

sua quantidade de integrantes  e  possibilidades  de ação.    (ABC  Color  –  Política  – 

26/02/2015) 
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