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1-Procuradoria fortalece evidências contra o ex-intendente Pablo Medina     

Com a declaração do coronel Felipe Orrego, ex-comandante do destacamento de Ypejhú, 

a procuradoria fortaleceu as evidências que tem contra Vilmar Acosta Marques, em sua 

qualidade de autor moral do atentado que custou a vida do periodista Pablo Medina e da 

jovem Antonia Almada. O militar falou à procuradora Sandra Quiñónez sobre um telefone 

usado por Arnaldo Cabrera López, chofer e braço direito de Acosta. O então intendente 

de Ypejhú disse ao militar que qualquer problema ligasse para esse telefone, dando a 

entender que Cabrera sempre estava ao seu lado. Cabrera também está sendo processado 

como cúmplice pelo crime ocorrido no dia 16/10 deste ano na Villa Ygatimí do 

departamento de Canindeyú. Além da declaração do militar, há outros testemunhos e 

documentos que sinalizam que para as questões consideradas importantes “Neneco” 

utilizava esta linha telefônica e foi assim que Acosta se comunicou com ele, antes, durante 

e depois do atentado. Segundo as investigações, o assassinato foi executado por Wilson 

Acosta Marques, irmão do ex-intendente e Flávio Acosta Riberos, sobrinho de ambos. 

Acosta se sentiu encurralado e recorreu à deputada colorada Cristina Villalba para que 

interceda ante a procuradoria, mas como não obteve resposta, fugiu e abandonou o seu 

cargo de intendente. (ABC Color – Politica - 01/12/014) 
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