
 

OBSERVATÓRIO SUL-AMERICANO 
DE DEFESA E FORÇAS ARMADAS 

 
INFORME GUIANA 17-2015 

Período: 07/11/2015 - 13/11/2015 
 

OBFRON – UNIFAP 
 

 
 
 
Brasil doa US$ 26 milhões em equipamentos para a escola de selva da 
FDG 
Segundo o periódico I News Guyana, o embaixador brasileiro na Guiana, Lineu 
Pupo De Paula, entregou no dia 12/11/15 mais de US$ 26 milhões de dólares 
em equipamentos militares para o chefe do estado maior da Força de Defesa 
da Guiana (FDG), o brigadeiro Mark Phillips, no Acampamento Base 
Stephenson. De acordo com um comunicado da FDG, o equipamento doado é 
resultado da cooperação entre os governos do Brasil e da Guiana. O pacote de 
ajuda militar conta com oito embarcações modelo ARUA 600, 204 coletes 
salva-vidas Milspec NORMAM5; 200 ploymers; 6 compassos militares, 20 
aparelhos de GPS GPSMAP 62s e um Bobcat SV185 com acessórios. O 
Coronel Robert Mitchell, da Escola de Formação em Selva Amphibious de 
Makouria, afirmou que "este equipamento irá melhorar a formação e 
capacidade operacional da FDG”. Em breves declarações da doação, o 
embaixador referenciou a cooperação de longa data entre o Brasil e a Guiana e 
disse que mais ações serão tomadas para continuar a construir relações mais 
fortes. O adido militar brasileiro na Guiana, coronel Oswaldo Romão, explicou 
que a realidade do pacote de ajuda militar decorre das discussões frutuosas 
entre a FDG e as Forças Armadas do Brasil, ocorridas principalmente em 2014. 
O brigadeiro Phillips agradeceu ao governo e ao povo do Brasil, bem como as 
Forças Armadas brasileiras, pelo seu firme compromisso de ajudar a FDG no 
reforço da formação militar em selva. Após a entrega do equipamento, em que 
diretores e tropas da FDG e das Forças Armadas brasileiras estavam 
presentes, houve a demonstração de alguns dos equipamentos (I News 
Guyana – 13/11/15). 
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