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1-Militares requerem acomodações de hotel para se hospedarem 

2-Presidente Paraguaio participa de ato em homenagem de 147 anos da Grande Guerra 
 
 

1-Militares requerem acomodações de hotel para se hospedarem 

A cúpula militar da Força Tarefa Conjunta (FTC), apesar de possuir orçamento de US$ 1 

milhão por mês, supostamente requisitou ao agricultor Pedro Galli estadia semelhante a 

um hotel, em troca da instalação de uma base permanente de segurança. Essa solicitação 

foi feita pelo Ministério Público, por recomendação do departamento Antissequestro da 

Polícia, que solicitou à FTC a instalação de uma base militar em Toroveve, situado na 

zona da colônia Rio Verde do departamento de San Pedro. Tal local foi o cenário onde 

foi liberado o jovem menonita Franz Wiebe Boschman, de 18 anos, que já estava há 214 

dias em poder do Exército do Povo Paraguaio (EPP). Após ser libertado, Franz havia 

entregado ao administrador do local, Hugo Galli (irmão do dono, Pedro Galli), três 

panfletos do EPP, nos quais em um deles o grupo criminoso exige a devolução de suas 

terras a duas comunidades indígenas e a distribuição de uma cabeça de gado para cada 

família nativa, num prazo de 15 dias. No panfleto, o EPP também adverte que, se as 

exigências não forem cumpridas, o local será alvo de permanentes golpes, embora não 

tenha sido atacado até agora. Na verdade, o coronel Julio Brizuela, comandante da FTC, 

disse ao Ministério Público que já havia oferecido à família Galli a instalação de uma 

base em Toroveve, mas a oferta foi rejeitada sob alegação dos Galli não poderem fornecer 

as condições mínimas para a permanência dos militares, que exigiram a Pedro Galli que 

oferecesse estadia semelhante a um hotel, com camas e ar-condicionado, em troca de 

segurança. Previamente, a FTC já havia desmontado um dos seus acampamentos nessa 

mesma área, após os menonitas pararem de fornecer alimentos. O bloco de segurança 

liderado pelos militares sofreu 46 ataques do EPP desde agosto de 2013. Enquanto esteve 

sob poder do EPP, Franz Boschman reconheceu um dos seus sequestradores, o criminoso 

Silva Lucio, de 58 anos, militante ativo do EPP (ABC Color – Política – 01/03/2017). 

 

2- Presidente Paraguaio participa de ato em homenagem de 147 anos da Grande Guerra 

No dia 01/03/2017, o presidente paraguaio, Horacio Cartes participou de um ato de 

recordação de 147 da morte do Marechal Franciso Solano López, ao fim da Guerra da 

Tríplice Aliança, ou Guerra Grande. A cerimônia contou com a presença de autoridades 

da República para comemorar a data heroica. O comandante do Exército, Juan José 

Cassaccia declarou que a batalha de Cerro Corá é o maior pedestal no qual a nação 

paraguaia se firma. Dia 1 de março, no Paraguai, é recordado o dia dos heróis, em 

homenagem à morte de Francisco Solano López em 1870.  
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