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1-Forças Militares se preparam para a visita do Papa. 

2-Pai de militar morto responsabiliza Força de Tarefa Conjunta (FTC) 

 
1-Forças Militares se preparam para a visita do Papa. 

Neste domingo (31.05.15), durante reunião ordinária de Comando, a cúpula militar 

aproveitou a ocasião para informar ao Presidente da República, Horácio Cartes, sobre o 

esquema de segurança que está sendo montando para a chegada do Papa Francisco. Em 

declaração, o comandante das Forças Militares assegurou que se estão preparando todas 

as contingências para poder responder à enorme quantidade de pessoas que chegarão ao 

país nesses dias, contudo, se absteve de dar maiores detalhes, alegando que são questões 

de segurança que merecem certa reserva. Por fim, fez menção aos vinte caminhões doados 

pelo Brasil e entregues neste domingo (31.05.15), mostrando-se agradecido e ressaltando 

a utilidade das unidades doadas. (ABC Color – Locais – 04/06/15) 

 
2-Pai de militar morto responsabiliza Força de Tarefa Conjunta (FTC) 

O general Hermínio Piñánez Balmori, pai de um militar falecido quando estava em serviço  

em  novembro  do  ano  passado  (26/11/14),  fez  sérias  denúncias responsabilizando 

militares de alto escalão que integram a Força de Tarefa Conjunta (FTC) pela morte de 

seu filho. Em suas denúncias também estão inclusos atos de corrupção e outros ilícitos de 

vários chefes da FTC. O seu filho, o capitão de engenharia Enrique Daniel Piñánez e o 

suboficial de infantaria José Manuel González Ferreira, faleceram  ao  transportar  um  

explosivo  no  veículo  em  que  estavam  durante  uma operação secreta para implantar 

uma bomba em um acampamento da Associação Campesina Armada (ACA) em 

novembro do ano passado. O general Hermínio Piñánez Balmori acusa como responsáveis 

pela morte de seu filho aqueles que planejaram e autorizaram a execução da operação 

“fadada ao fracasso”. São eles o general Ramón Benítez,  coronel  Héctor  Grais,  Luís  

Alberto  Rojas,  ministro-chefe  da  Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) e o comissário 

Francisco Resquín, chefe da polícia antissequestro. Em declaração, o vice-ministro de 

segurança interna, Javier Ibarra, disse que as graves acusações devem ser explicadas pelos 

investigadores do caso e não pela instituição a qual ele representa. (ABC Color – Notas – 

04/06/015) 
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