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A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de 
Rubiataba, deflagrou, na manhã desta sexta-feira (16), a 
Operação Falsa Modés�a para cumprir 14 mandados de 
busca e apreensão em Rubiataba e Ceres, interior goiano. Os 
mandados foram cumpridos em 7 empresas e 7 residências. A 
ação teve como alvo empresários, profissionais liberais e 
funcionários públicos suspeitos de “furarem a fila” de 
vacinação contra a Covid-19 mediante a apresentação de 
declarações falsas perante a Secretaria de Saúde do 
Município de Rubiataba.

Começou a ser feita, na segunda-feira (12), a entrega de 61 
computadores des�nados às Delegacias Estaduais, Especializadas e 
Distritais de Polícia, em Goiânia. Os recursos para aquisição desses 
equipamentos vieram através de emendas parlamentares, que 
totalizam meio milhão de reais, do Deputado Federal João Campos.
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Operação Falsa Modéstia: Polícia CIVIL investiga suspeitos de furarem a fila 
da vacina da Covid-19 em Rubiataba

 Entrega de novos equipamentos À polícia civil
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A Draco deflagrou, na quinta-feira (15), a Operação Narco Flight, que inves�ga uma organização criminosa 
voltada para o tráfico de drogas, com emprego de várias aeronaves, mediante atuação interestadual e 
internacional. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de buscas em Goiás e mais três Estados. 
Em um ano e meio, a organização, ligada a uma grande facção criminosa, operou 07 aeronaves para pra�car 
o tráfico de entorpecentes e acumulou um patrimônio superior a R$ 50 milhões com o crime.
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https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/regionais/policia-civil-faz-operacao-falsa-modestia-e-investiga-suspeitos-de-furarem-a-fila-da-vacina-da-covid-19-em-rubiataba.html
https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/especializadas/operacao-narco-flight-policia-civil-desmantela-organizacao-criminosa-que-operava-o-trafico-de-drogas-via-aeronaves.html
https://www.instagram.com/p/CNsT3Hijg9A/
https://www.instagram.com/p/CNu3s88jCLI/
https://www.instagram.com/p/CNk20RFjZNy/


Prezado colega policial civil, chegamos ao fim de mais 
uma semana com resultados significa�vos. Tivemos a 
Operação Narco Flight, da nossa Draco, que 
apreendeu 7 aeronaves e deu um duro golpe contra o 
braço financeiro de uma organização criminosa 
especializada na venda de drogas via aérea. Também, 
em mais uma frente de combate contra os "fura-filas" 
da vacinação da Covid-19, deflagramos em Rubiataba 
a Operação Falsa Modés�a, na qual foram cumpridos 
14 mandados de buscas. Seguimos firmes e atuantes. 
Lamentamos ainda o luto e a perda de vários colegas 
para a Covid - os delegados aposentados Abdul 
Hamid Sebba e Admah Assis Pimentel e o querido 
agente de polícia da CGF Carlos Ney de Mesquita. Por 
isso, devemos redobrar as atenções com o uso da 
máscara e álcool gel,  lavagem das mãos e 
distanciamento social a fim de mantermos nossa 
saúde e integridade �sica e con�nuar dando o melhor 
do nosso resultado, à altura da 
ins�tuição, que é feita e sustentada 
por nós, pelo sucesso do nosso 
trabalho. Contem sempre com este 
Delegado-Geral.
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Novas formas de se relacionar:
a rede de apoio no mundo virtual.

Como organismos sociais por natureza, nós seres 
humanos necessitamos do apoio de outros indivíduos 
para sobreviver, encontramos suporte nas nossas 
redes de apoio desde o nascimento até a velhice. Mas 
o que de fato é uma rede de apoio? 
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https://www.policiacivil.go.gov.br/ultimo-segundo/novas-formas-de-se-relacionar-a-rede-de-apoio-no-mundo-virtual.html
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