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1- Forças de Defesa da Guiana preparada para manter a segurança
nacional durante o período de eleições
Segundo o jornal Guyana Times, A Força de Defesa da Guiana (FDG) iniciou a
Operação Plexus, que tem como fim a estabilidade e a segurança da
população no período pré e pós-eleições. Desde o anúncio da data da
realização das eleições, as tropas da FDG iniciaram treinamento para apoiar a
polícia quando necessário. O treinamento teve foco a segurança interna, com
treino de dispersão de multidão, atividades de cerco, buscas, realização de
bloqueio em estradas e a suspensão de manifestações ilegais. Para que a
garantia de que as eleições gerais e regionais sejam executadas em um
ambiente seguro e estável, tropas serão implantadas em várias partes do país.
Em comunicado, a FDG pediu para os cidadãos não temerem a presença das
tropas nas ruas, e solicitou a cooperação da população com os militares. Além
disso, a FDG afirmou que os oficiais e tropas da FDG são profissionais e estão
comprometidos com suas obrigações constitucionais para ajudar as
autoridades civis na manutenção da lei e da ordem. (Guyana Times –
09/05/2015)
2- Força de Defesa da Guiana (FDG) e Força Policial da Guiana (FPG)
implantam patrulhas de construção de confiança
Segundo o jornal I News Guyana, a Força de Defesa da Guiana (FDG) está
implantando tropas para prestar apoio à Força de Polácia da Guiana na
realização de “patrulhas conjuntas de construção de confiança”. Em
comunicado, a FDG afirmou que as patrulhas tem a finalidade de restabelecer
a confiança da população e servem para evitar situações com potencial
criminoso. Essa atuação conjunta está sendo colocada em prática devido a
alguns episódios recentes envolvendo a FPG com o objetivo de intimidar a
população. Houve relatos de vários distúrbios ao longo do país com maior
concentração na capital, Georgetown.
(I News Guyana –Criminal –
11/05/2015)
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