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A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Uruaçu, 
deflagrou, na manhã de quinta-feira (25), a Operação Falsas Intenções. A 
operação cumpriu dois mandados de busca e apreensão, um na Câmara de 
Vereadores da cidade de Uruaçu, no gabinete de uma vereadora inves�gada, e 
outro em sua residência. São inves�gados nesta operação uma vereadora do 
município e dois médicos. A inves�gação apura a suspeita de emissão de guias 
médicas e fornecimento de medicamentos controlados de forma fraudulenta.

Os policiais civis da linha de frente e outros servidores da segurança pública vão começar a ser vacinados 
contra Covid-19 em Goiás. O anúncio foi feito em solenidade nesta quinta-feira, 25, no Palácio das Esmeraldas, 
que teve as presenças do governador Ronaldo Caiado, do secretário de segurança pública, Rodney Miranda, 
do delegado-geral da Polícia Civil, Alexandre Lourenço e de outras autoridades da segurança pública do 
Estado. A determinação foi assinada, em decreto, pelo governador Ronaldo Caiado.  O texto, publicado em 
edição extra do Diário Oficial do Estado, determina que 5% das doses enviadas à secretaria estadual de saúde 
sejam reservadas a esses servidores.  A ordem de imunização será baseada por faixa etária, priorizando os 
servidores mais velhos que estão na a�va. Segundo o governador Ronaldo Caiado, a medida leva em conta a 
quan�dade do número de mortes entre os profissionais da segurança pública que estão na linha de frente. O 
delegado-geral da Polícia Civil, Alexandre Lourenço, afirmou que esta é uma demanda que vinha sendo 
pleiteada pela direção da ins�tuição e que agora está sendo atendida pelo Governo do Estado. "Este é um 
momento de felicidade diante de um período tão di�cil. Já �vemos dez policiais civis que morreram no Estado 
por causa da Covid-19", afirma. "Enquanto todos os policiais civis de Goiás não es�verem vacinados não 
sossegaremos", completa Alexandre Lourenço.

Operação Falsas Intenções: 
PCGO cumpre buscas em gabinete de vereadora de Uruaçu suspeita de emissão de guias e de medicamentos fraudulentos 
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 vídeo 

https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/regionais/operacao-falsas-intencoes-pcgo-cumpre-buscas-em-gabinete-de-vereadora-de-uruacu-suspeita-de-emissao-de-guias-e-de-medicamentos-fraudulentos.html
https://www.instagram.com/p/CM2R1_lDtfw/


Olá, colegas da Polícia Civil! No decorrer desta semana, 
recebemos a feliz no�cia que tanto esperávamos: os policiais 
de Goiás estão incluídos no plano prioritário de vacinação e 
irão receber as primeiras doses da vacina contra a Covid-19! A 
medida já vinha sendo há algum tempo reivindicada por nós 
junto as autoridades estadual e federal. A decisão acertada do 
Centro de Operações de Emergências do Estado (COE) leva em 
conta a quan�dade de contaminados e mortos entre os 
profissionais da segurança pública que estão na linha de frente. 
O anúncio é um momento de felicidade para a polícia civil 
diante de um período tão di�cil. Na data em que escrevo, 25 de 
março, já são dez profissionais da nossa ins�tuição que 
morreram no Estado por causa da Covid-19. Enquanto todos os 
policiais civis de Goiás não es�verem vacinados, não 
sossegaremos. Devido a insuficiente quan�dade de doses em 
todo o país, precisamos neste momento priorizar a imunização 
d o s  p o l i c i a i s  m a i s  v e l h o s  q u e  e s t ã o  n a  a � va  e 
consequentemente mais expostos a contaminação pela Covid. 
Contamos com a ajuda dos nossos colegas de ins�tuição para 
que possam fiscalizar as regras de vacinação estabelecidas 
diante da atual realidade. Não é porque começaremos a ser 
vacinados que devemos baixar a guarda. É necessário 
con�nuar com as medidas prote�vas e por isso, faço um apelo 
à todos: con�nuem usando máscara, álcool em gel e 
mantenham distanciamento social. Vamos 
todos combater à disseminação do novo 
coronavírus! Juntos venceremos esta 
pandemia! Contem sempre com este 
Delegado-Geral! Um forte abraço a todos! 
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atenção para as orientações de prevenção à covid-19
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