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1- “Carbono Enriquecido” em arroz não foi uma tentativa deliberada para 

prejudicar tropas da Força de Defesa da Guiana (FDG) 

 

Segundo o jornal I News Guyana, a Força de Defesa da Guiana (FDG) está 
segura de que não houve qualquer tentativa intencional de prejudicar suas 
tropas após uma substância estranha ter sido encontrada em um saco de arroz 
na Base Stephenson em Timehri, Guiana. A Oficial de Comunicação das FDG, 
Tenente-Coronel Lorraine Foster, afirmou no dia 30/04/2015 que a FDG está 
segura de que o incidente não foi intencional. Foster explicou que o Exército, 
junto com equipes da polícia, visitou a fábrica de arroz que fica em Essequibo e 
conduziu uma investigação no local. De acordo com a Tenente-Coronel, 
“enquanto retiravam o arroz dos sacos, as duas tropas observaram um saco de 
papel marrom que, inesperadamente, rasgou enquanto eles retiravam arroz. 
Dentro do saco de papel, havia uma substância suspeita de ser carbono 
enriquecido”. Foster assegurou que as FDG continuarão a exercer diligências e 
procurar garantir que as possibilidades de danos a suas tropas sejam mínimas. 
(I News Guyana – Categoria: Criminal - 02/05/2015) 
 

2- Serviços Conjuntos preparados para as ações preventivas e 

preferenciais 

 

Segundo o jornal I News Guyana, a Comissão do Setor Privado (CSP) se 

reuniu no dia 06/05/2015 com o Presidente dos Serviços Conjuntos, Chefe de 

Estado-Maior da Força de Defesa da Guiana, o Brigadeiro Mark Phillips e sua 

equipe, para discutir a segurança para as Eleições que devem ser realizadas 

no dia 11/05/2015. De acordo com um comunicado de imprensa da CSP,  

Philips enfatizou que o Corpo Policial da Guiana é responsável pela segurança 

e manutenção da lei e da ordem no dia das eleições e, em geral, que o papel 

da Força de Defesa da Guiana (FDG) será apoiar a Força Policial da Guiana a 

pedido do Comissário de Polícia. De acordo com Phillips, soldados da FDG 

foram enviados para quarteis em todas as divisões policiais de todo o país e 

estarão prontos para apoiar a polícia em caso de necessidade. Philips afirmou 

que os Serviços Conjuntos estão preparados para ambas as ações preventivas 

e preferenciais e assegurou aos membros do Setor Privado que FDG é uma 

organização profissional e só vai operar dentro das diretrizes da Constituição 

da Guiana e das Leis da Força de Defesa. (I News Guyana – Categoria: 

Negócios e Noticias Locais - 08/05/2015) 
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