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ALE-RR ACOMPANHARÁ CONSTRUÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA 
BRASIL A GUIANA 

 

 
O presidente da ALE-RR, Jalser Renier, anunciou que uma comitiva de deputados deverá acompanhar in loco a 

construção da estrada que interligará Lethen a Georgetown – Foto: Jader Souza 

 

Deputados estaduais receberam na manhã desta segunda-feira, 20, na Assembleia Legislativa 
de Roraima, o embaixador-geral da Guiana no Brasil, George Tabolt, para tratarem de 
assuntos pertinentes ao Estado, como a estrada que ligará a cidade de Lethen (fronteira com 
o Brasil) à Georgetown (capital da Guiana). 

Na reunião, os parlamentares elencaram temas como potencialidade turística, viabilidade 
econômica para exportação, exploração de petróleo e, o principal, a interligação do Brasil 
direto à Georgetown. 

Em 2017, o Governo brasileiro assinou um acordo de cooperação técnica com a presidência 
da Guiana para viabilizar o projeto de engenharia em parte da estrada que liga Lethen 
(fronteira com Bonfim) a Linden, última cidade antes da capital do país. 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), simboliza avanço e 
desenvolvimento para os dois países. “Será um salto importante, pelas tratativas que o 
Estado brasileiro faz com a Guiana para que a construção dessa BR seja feita o mais rápido 
possível”, afirmou Jalser Renier. 
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Diante disso, o parlamentar anunciou a ida de uma comitiva de deputados ao país vizinho 
para acompanhar esta execução de perto. “Para saber o que nós, o Estado, a Assembleia, e 
também o Estado Brasileiro, através de nossos senadores e deputados federais, podemos 
fazer para avançar e evoluir com esse trato”. 

 
 
Obras 
 
A construção da rodovia que liga Lethen a Linden foi divida em dois momentos, conforme 
explicou o embaixador da Guiana, George Tabolt. “A estrada está em curso. No lado da 
Guiana já começamos as obras de engenharia por um trecho que é mais ou menos 25% de 
toda, já temos comprometido recursos para esse trecho”, depois será a fase de execução, 
prevista para o final do primeiro semestre de 2020. 

Com a contrapartida brasileira, o projeto de engenharia dos mais de 300 quilômetros após 
Lethen entrará em execução. “Estamos procurando os recursos necessários para construção. 
Temos apenas trato para projeto de engenharia e o que faltaria seriam os recursos 
necessários”. 

A visita à Assembleia Legislativa, disse, faz parte de uma série de encontros com 
representantes do Estado. “Espero contribuir com a mobilização, um esforço comum, acho 
que o estado de Roraima tem muito interesse em relacionamento com a Guiana”. 

Participaram do encontro, além do presidente Jalser Renier, os deputados Jânio Xingu (PSB), 
vice-presidente; Gabriel Picanço (PRB), Tayla Peres (PRTB) e Renan Filho (PRB). 

Yasmin Guedes 
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Reino Unido e ONU acompanham migrantes venezuelanos 

em Roraima 
 

Agência Brasil 

 

O embaixador britânico no Brasil, Vijay Rangarajan, iniciou hoje (20), uma visita de dois 

dias ao estado de Roraima para avaliar, in loco, a situação da recepção, interiorização e 

suporte aos refugiados e migrantes venezuelanos. A missão inclui reunião de trabalho 

com o governador do estado, Antonio Denarium. 

A visita é organizada pela missão diplomática do Reino Unido no Brasil, com o apoio do 

Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados e a Organização Internacional de Migração (OIM). Entre os 

locais a serem visitados em Boa Vista, estão instalações de recepção, abrigos para 
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refugiados e migrantes e associações da sociedade civil. O Exército Brasileiro vai expor 

à delegação o funcionamento da Operação Acolhida e seus resultados até o momento. 

Embaixador britânico Vijay Rangarajan em Roraima, em visita às instalações de apoio 

aos refugiados e imigrantes venezuelanos 

Embaixador britânico, Vijay Rangarajan, visita instalações de apoio aos refugiados e 

imigrantes venezuelanos em Boa Vista – Embaixada Britânica/Direitos Reservados 

“Só uma solução em conjunto pode ajudar a avançar nessa situação. O governo 

brasileiro, as agências do sistema ONU e as organizações da sociedade civil estão muito 

engajadas em trazer melhorias nessa situação tão sensível, e o governo britânico está 

pronto para apoiar”, disse o embaixador. 

Segundo Jaime Nadal, representante do Fundo de População das Nações Unidas no 

Brasil, em casos de emergências humanitárias, como o da Venezuela, “o Fundo de 

População da ONU é o órgão responsável por prevenir e oferecer respostas para a 

violência sexual e a violência de gênero e garantir o acesso a serviços em saúde sexual 

e reprodutiva, especialmente saúde materna e planejamento reprodutivo”. 

Assistência 

Estima-se que mais de 7 milhões de venezuelanos precisam de assistência humanitária 

e cerca de 3,6 milhões estão vivendo fora de seu país. 

O Reino Unido investiu US$ 18,4 milhões em apoio aos milhares de venezuelanos 

refugiados, a maior parte na Venezuela e Colômbia. Deste total, US$ 1,2 milhão foi 

encaminhado à Federação Internacional da Cruz Vermelha para apoiar suas atividades 

na região, incluindo o Brasil, onde a organização está focada em prover abrigo, proteção 

e necessidades urgentes, como saúde. O país também mobilizou recursos para custear 

profissionais deslocados no curto prazo para o Unicef e Acnur, em Roraima, nos locais 

onde é necessário. Este pacote se acumula com o financiamento à ONU e ao Movimento 

da Cruz Vermelha. 

Foto: agencia brasil 
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