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1-Comandante das Forças Militares investiga coronel suspeito de participação no 

assassinato do jornalista Pablo Medina 

2- Porta-Voz da FTC pronuncia-se acerca do novo embate com a ACA 

3- Ex-militar está envolvido com rede internacional de narcotráfico 

 

1-Comandante das Forças Militares investiga coronel suspeito de participação no 

assassinato do jornalista Pablo Medina 

O general Luis Garcete, comandante das Forças Militares, confirmou neste domingo 

(16/11/014) que será aberta uma investigação sobre a denúncia que envolve o coronel 

Felipe Orrego, com o suposto fugitivo Vilmar “Neneco” Acosta. De acordo com a 

denúncia, o coronel Arrego havia dado proteção à Acosta além de tê-lo escondido na 

unidade militar dias após o assassinato do jornalista correspondente do jornal ABC 

Color, Pablo Medina, em 16 de outubro deste ano. Segundo o general Garcete, o 

coronel Orrego esteve como comandante do destacamento militar de cavalaria em 

Curuguaty desde 30 de junho a 11 de setembro desse ano e após um pedido do então 

comandante da Força Tarefa Conjunta (FTC) na época, o general Mario González, 

Orrego passou a integrar a FTC, sem contudo, dar maiores explicações. Ainda segundo 

fontes do ABC Color,” Neneco” e o seu grupo criminoso de Ypejhú seguem exercendo 

controle sobre a comunidade, contando inclusive com a proteção policial e militar. 

(ABC Color – Política – 17/11/014) 

2-Porta-Voz da FTC pronuncia-se acerca do novo embate com a ACA 

Após combate com a Associação Campesina Armada (ACA), neste sábado (14/11/014), 

em Concepción, a Força Tarefa Conjunta (FTC) através de seu porta-voz, Victor 

Urdapilleta, declarou que se encontra totalmente obstinada a encontrar os irmãos Albino 

e Alfredo Jara Larrea, líderes da ACA. Durante o combate, o membro da ACA, Vicente 

Ojeda, foi ferido e levado ao hospital de Concépcion, mas não resistiu e veio a falecer 

logo após sua chegada. Durante buscas na casa de Ojeda foram encontrados manuscritos 

em guarani que faziam alusão à Claudelino Silva e Bernardo Maíz, ambos mortos em 

Paso Tuya por integrantes da FTC. Além disso, foram apreendidos artefatos de 

fabricação caseira. Ainda, segundo o porta-voz, durante o embate três pessoas fugiram, 

e acredita-se que dois desses criminosos fugitivos sejam os irmãos Larrea. A FTC 

também acredita que a esposa de Vicente Ojeda, Zulma Larrea, seja irmã de Albino e 

Alfredo Larrea. Por fim, Urdapilleta disse que há nas mãos da FTC muitas informações 

relacionadas ao Exército do Povo Paraguaio (EPP), ACA, Arlan Fick e Edélio Morínigo 

(ambos sequestrados pelo EPP) e todas elas estão sendo apuradas cautelosamente, e que 

a operação continuará forte no norte do país. (IP Paraguay – Politica – 17/11/014) 

3-Ex-militar está envolvido com rede internacional de narcotráfico 

No último sábado (14/11/014), a Secretária Nacional Antidrogas (Senad), desmantelou 

parcialmente uma rede criminosa ligada ao narcotráfico em uma pista clandestina no 

distrito Karapã’i, na divisa entre os departamentos de Amambay e San Pedro Fontes. 

Um dos integrantes da quadrilha é o ex-tenente da Força Aérea, Ramón Donato 

Mendoza, que atua no grupo como piloto do narcotráfico. Durante a operação, Donato 



fugiu da Senad após descarregar 530 kg de cocaína em uma pista clandestina, além de 

abandonar seu avião no aeroporto San Pedro Juan Caballero. Neste domingo 

(16/11/014), oficiais das Forças Militares confirmaram que Donato se retirou, por 

vontade própria, da Academia Militar em 2010, quando era primeiro tenente. Desde 

então começou a trabalhar como piloto comercial e passou a integrar esta rede. O 

“narcopiloto” agora foragido, publicou após a fuga em sua conta do facebook uma foto 

com o suposto chefe do tráfico, Carlos Rubén Sanchez Garcete, conhecido como 

“Chicarõ”, que é um suplente da Câmara dos Deputados do departamento de Amambay. 

Segundo a policia, Chicarõ é o principal operador no Paraguay de uma rede 

internacional dirigida por Luis Carlos da Rocha, o “cabeça branca”. (ABC Color – 

Judiciais – 17/11/014) 
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