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A Polícia Civil, por meio do GAB – Grupo An�rroubo a Banco/DEIC -, em 
operação integrada com a Polícia Militar, prendeu cinco suspeitos de 
par�cipar de uma organização criminosa que furtou uma agência bancária 
em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, na madrugada do 
úl�mo domingo (28). Os presos, oriundos do Mato Grosso e Rondônia, foram 
encontrados em um condomínio residencial no Jardim Itaipu, em Goiânia, na 
madrugada de quarta-feira (31). No apartamento, a equipe coordenada pelo 
Dr. Fabrício Flávio, chefe do GAB/DEIC, localizou R$ 56 mil, 16 munições 
calibre 32, diversos cartões bancários, comprovantes de depósito, um 
caderno com anotações de depósito e 4 aparelhos celulares. Também foram 
apreendidos equipamentos u�lizados no furto à agência, tais como, 
furadeira de alto impacto, alavanca e esmerilhadeira. Ainda foram 
apreendidos 3 carros e uma moto.

Os policiais civis que atuam em Goiânia e no interior começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta 
segunda-feira, 29. O início oficial da imunização das forças policiais no Estado aconteceu na Academia da 
Polícia Militar, na capital. O governador de Goiás , Ronaldo Caiado, reconheceu a necessidade de priorizar as 
forças de segurança no Estado durante a vacinação. O delegado-geral da Polícia Civil, Alexandre Lourenço 
destacou que a vacinação da corporação em Goiás é um momento de felicidade em um período tão di�cil. 
"Não vou sossegar até que todos os policiais civis do Estado estejam imunizados. Com a vacina conseguiremos 
salvar vidas em nossa corporação", completou.

Polícia Civil e Polícia Militar prendem investigados de furto a banco em Águas Lindas
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Olá, colegas da Polícia Civil! É com imensa sa�sfação que 
acompanhamos nesta semana o início da vacinação contra a 
Covid-19 para os policiais de todo o Estado. Ficamos bastante 
sa�sfeitos com o reconhecimento do próprio governador, 
Ronaldo Caiado, que ressaltou a necessidade de priorizar as 
forças de segurança no Estado durante a vacinação. A 
primeira etapa para os nossos colegas da a�va, com idade a 
par�r de 50 anos foi concluída. Simultaneamente nesta 
semana que escrevo a imunização já começou a atender 
também policiais civis com 49 anos, os quais ainda serão 
vacinados na totalidade. Novas faixas etárias devem ser 
contempladas já na próxima semana, até que todos os 
colegas da Ins�tuição, operacionais e administra�vos, sejam 
vacinados. A Polícia Civil agradece aqueles que, junto com a 
corporação, não medem esforços para diminuir os efeitos da 
pandemia do coronavírus em Goiás. Eu não vou sossegar até 
que todos os policiais civis do Estado estejam imunizados. 
Com a vacina, conseguiremos salvar as nossas vidas e as das 
nossas famílias. Ainda lamentamos profundamente a morte 
nesta semana de mais dois colegas da Ins�tuição ví�mas da 
Covid-19, Cleber Sathler Garcia e Wagner José 
Marques Karklin. Nossa solidariedade a 
amigos e familiares. Por fim, con�nuem 
usando máscara, álcool em gel e 
mantenham distanciamento social. 
Contem sempre com este Delegado-Geral! 
Um forte abraço a todos!
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O Governador Ronaldo Caiado publicou, no dia 30 de 
março úl�mo, o Decreto nº 9.842/2021, que estabelece 
as unidades regionais dos órgãos de segurança pública 
e suas circunscrições. No âmbito da Polícia Civil, foi 
criada a 19ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de 
Caldas Novas. A regional será responsável pelas cidades 
de Caldas Novas, Corumbaíba, Cromínia, Mairipotaba, 
Marzagão, Morrinhos, Piracanjuba, Professor Jamil, Rio 
Quente, Cris�anópolis, Palmelo, Pontalina e Santa Cruz 
de Goiás. A nova sede da 19ª DRP passará a funcionar, a 
par�r do dia 15 de abril, na sede no Aeroporto de Caldas 
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