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A Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor) 
deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), a Operação 
Geminus, des�nada ao cumprimento de 08 mandados 
judiciais de busca e apreensão em empresas e residências de 
inves�gados pela prá�ca de crime de peculato e outros delitos 
conexos. As infrações penais teriam ocorrido na Administração 
do município de Itaguaru, a cerca de 130 Km de Goiânia, 
durante os anos de 2019 e 2020. O esquema criminoso 
inves�gado consiste em possível desvio de recursos públicos 
mediante a adulteração do preenchimento de cheques 
des�nados ao adimplemento de contratos municipais.
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Operação Geminus: Deccor investiga esquema de peculato em contratos e
cheques na Prefeitura de Itaguaru

comitiva do pará visita estruturas da pcgo

assista ao vídeo 

SAIBA MAIS 

Uma comi�va da secretaria de segurança pública do Pará visitou, 
nesta terça-feira (20), a Escola Superior da Polícia Civil. Na ocasião 
também foi apresentado, à comi�va paraense, o projeto da Cidade 
da Polícia Civil de Goiás. O secretário adjunto de gestão operacional 
do Pará, Alexandre Mascarenhas, garante que irá levar, para o norte 
do país, ações implantadas em Goiás. 

Até o momento, 57,89% do efe�vo da polícia civil de 
Goiás já recebeu a primeira dose da vacina contra a 
Covid-19. Con�nuamos empenhados para que, em 
breve, todo o efe�vo esteja imunizado, garan�ndo 
proteção a esses profissionais que incessantemente 
estão nas ruas garan�ndo segurança e jus�ça aos 
cidadãos goianos.

21 de abril, dia de homenagear a ins�tuição que se 
empenha para garan�r o cumprimento dos direitos 
do cidadão, com foco na legalidade e na segurança.

https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/especializadas/operacao-geminus-deccor-investiga-esquema-de-peculato-em-contratos-e-cheques-na-prefeitura-de-itaguaru.html
https://www.instagram.com/p/CN5g1Wpj2_J/
https://www.instagram.com/p/CN56LuWj281/


Prezado colega policial civil, a semana foi marcada 
pelo dia em que se homenageia a nossa 
Ins�tuição, 21 de abril. A Polícia Civil que tanto se 
empenha para garan�r o cumprimento dos 
direitos do cidadão. Parabéns a todos nós que 
contribuímos para tornar a Corporação um 
instrumento fundamental de preservação do 
Estado Democrá�co de Direito. Ainda �vemos a 
importante Operação Geminus, da Delegacia 
Estadual de Combate à Corrupção (Deccor). As 
inves�gações apontaram um esquema de desvio 
de recursos públicos na Administração do 
município de Itaguaru. Trata-se de mais um 
empenho da Polícia Civil de Goiás no combate a 
corrupção, mal que tanto prejudica o país. Essas 
ações estão sempre entre as prioridades da nossa 
gestão. Também ficamos extremamente 
honrados com a visita a Goiás de uma comi�va da 
secretaria de segurança pública do Pará. Os 
integrantes da comi�va conheceram a Escola 
Superior  da Pol íc ia  Civ i l .  Muito bom o 
reconhecimento por parte do secretário adjunto 
de gestão operacional do Pará, coronel Alexandre 
Mascarenhas, de que a nossa polícia está entre as 
mais capacitadas do país.  Lamentamos ainda a 
perda de mais uma colega para a Covid -19, a 
escrivã de polícia aposentada, Edith Pereira de 
S o u za .  F i c a  o  a l e r t a  n o va m e n t e  p a ra 
redobrarmos as atenções com o uso da máscara e 
álcool gel, lavagem das mãos e distanciamento 
social a fim de mantermos nossa saúde e 
i n t e g r i d a d e  � s i c a .  A o  m e s m o  t e m p o, 
comemoramos o fato de já termos vacinado 
quase 60% do nosso efe�vo. Mantenho o 
compromisso de não sossegar até 
que 100% dos policiais civis no 
Estado estejam imunizados. 
C o n te m  s e m p re  c o m  e ste 
Delegado-Geral!
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divisão de proteção à saúde do servidor

luto na pandemia:
a ausência da despedida

O luto vivido em decorrência da morte de um ente 
querido não é somente uma experiência dura e 
profunda de perda, mas também a evocação de 
n o s s a  co n d i çã o  m o r ta l ,  a s s i m  co m o  d a 
inevitabilidade e irreversibilidade da morte. O luto 
é o sofrimento por algo ou alguém perdido, e mais 
que isso, é a perda de uma perspec�va de vida, 
uma ideia, sonho e obje�vo. A pandemia da Covid-
19 fez com que as pessoas mudassem a relação 
com o luto. Para evitar a contaminação pelo novo 
coronavírus, rituais importantes para o processo 
de aceitação da morte foram proibidos. As pessoas 
hospitalizadas com Covid-19 não podem ter 
acompanhantes, os velórios estão suspensos e os 
sepultamentos são feitos com cerca de 10 minutos, 
em caixões lacrados, com poucos familiares 
presentes.
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É com extremo pesar que a 
Polícia Civil de Goiás no�cia o 
falecimento da escrivã de polícia 
aposentada EDITH PEREIRA DE 
SOUZA, 69 anos. Faleceu na 
tarde do dia 16/04/2021, em 
decorrência de complicações da 
COVID-19. O enterro foi às 10 
horas do Sábado, dia 17 de abril, 
no  Cemitér io  Parque,  em 
Goiânia. Neste momento de dor, 
pedimos a Deus que conforte 
amigos e familiares.

https://www.policiacivil.go.gov.br/ultimo-segundo/luto-na-pandemia-a-ausencia-da-despedida.html
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