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1- Tropas da Força de Defesa da Guiana reúnem esforços para realizar 
limpeza 
2- Força de Defesa da Guiana está pronta para se defender contra qualquer 
intervenção venezuelana 
 

 

1- Tropas da Força de Defesa da Guiana reúnem esforços para realizar 
limpeza 
De acordo com o jornal I News Guyana, aproximadamente 60 tropas da Força 
de Defesa da Guiana (FDG) participaram de exercícios de limpeza em várias 
partes da capital, Georgetown, no dia 06/06/2015, devido à celebração do Dia 
Mundial do Meio Ambiente. De acordo com o tenente-coronel Mark Thomas, a 
FDG concordou em fazer sua própria contribuição para a limpeza que está 
ocorrendo em todo o país, e afirmou que "há uma grande campanha de 
limpeza acontecendo em torno da cidade e a FDG quer ser uma parte dessa 
unidade”. (I News Guyana – 06/06/2015)  
 
2- Força de Defesa da Guiana está pronta para se defender contra qualquer 
intervenção venezuelana 
Segundo o periódico I News Guiana, o Chefe do Estado Maior da Força de 
Defesa da Guiana (FDG), brigadeiro Mark Phillips, declarou que a FDG “não 
vai ficar de braços cruzados e permitir qualquer incursão ilegal no território do 
país”. A declaração se deu depois dos recentes acontecimentos envolvendo 
Guiana e Venezuela, quando o presidente venezuelano, Nicholas Maduro, 
assinou um decreto reivindicando modificações nas fronteiras marítimas do 
país para incluir uma área do Essequibo, nas águas da Guiana, que possui 
potencial petrolífero. O decreto foi severamente rejeitado pelo governo da 
Guiana.  Phillips defende que qualquer reivindicação da região do Essequibo é 
ilegal. O brigadeiro Phillips deixou claro que a natureza da FDG é defender a 
Guiana e que a Força está pronta para combater qualquer invasão. (I News 
Guiana – 08/06/2015) 
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