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1-Militares fazem curso na Colômbia 

2-Militar se faz passar por membro da Associação Campesina Armada para extorquir 

fazendeiros da região de San Pedro 

 
1-Militares fazem curso na Colômbia 

Cerca de oitenta militares viajaram à Colômbia para um curso de instrução de três 

meses de “soldados profissionais”. Dentre os oficiais enviados, três são subalternos e 

outros 77 são suboficiais do Exército, da Armada, da Aviação e do Comando Logístico. 

A autorização da viagem foi aprovada com unanimidade no  Senado. Esta não é a 

primeira vez que militares paraguaios vão à Colômbia participar de cursos de formação, 

no ano passado um contingente de 77 militares recebeu instruções por três meses na 

Escola de Soldados Profissionais (Espro) da Colômbia. Segundo fontes militares, é 

comum   que   nesses   cursos   o   ensino   da   matéria   “A   luta   contra   estruturas 

narcoterroristas”. Toda essa instrução que recebem os militares paraguaios na Colômbia 

é graças a um convênio de cooperação entre os dois países. (ABC Color – Política – 

11/05/015) 

 
2-Militar se faz passar por membro da Associação Campesina Armada para extorquir 

fazendeiros da região de San Pedro 

Um  militar  foi  detido  na  quarta-feira  (13/05/15),  em  San  Pedro,  por  tentativa  de 

extorsão a pecuaristas da região. Trata-se do sargento de infantaria Victorino Coronel 

Miranda, que presta serviços na unidade militar de Lagerenza, Chaco e que no momento 

se encontrava de licença. De acordo com o fiscal Joel Cazal, o militar se fazia passar por 

integrante da Associação Campesina Armada (ACA) para extorquir os proprietários das 

fazendas situadas na zona de influência do grupo criminoso. O oficial se comunicou por 

telefone com os administradores da fazenda “Lucypar” a quem se apresentou como 

membro da ACA e exigiu deles a soma de G. 200.000.000 em troca de deixá-los trabalhar 

sem serem machucados. As vítimas denunciaram o caso para o Ministério Público e após 

vários dias de investigação, na madrugada deste domingo, o oficial foi detido quando 

chegava a bordo de uma motocicleta até um local de encontro marcado para a cobrança 

da soma milionária. (ABC Color – Judiciais – 14/05/015) 
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