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A Polícia Civil de Goiás, por intermédio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcó�cos (Denarc), deflagrou na 
madrugada do dia 27/04 a Operação Déjà Vu, des�nada ao desmantelamento de uma organização criminosa 
dedicada ao tráfico interestadual de drogas. Ao todo, 120 policiais civis es�veram em ação nos estados de Goiás, 
Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Distrito Federal para cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão e 
14 de prisão preven�va, além de sequestro de bens e valores no total de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais). As prisões cumpridas foram: 3 em Mato Grosso, 1 no Rio Grande do Norte, 1 no Distrito Federal e 9 em 

Em Cuiabá, foi preso um dos maiores traficantes de drogas do país: 
“Ele é �do como um dos maiores traficantes pelo volume de drogas 
que a gente pôde ver ao longo da inves�gação e era responsável 
pelo fornecimento de drogas para outros integrantes do grupo”, 
declarou o delegado Fábio Meireles, �tular da Denarc.
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Operação Déjà Vu: Denarc cumpre prisões e buscas contra 
organização do tráfico de drogas em Goiás, DF e mais dois Estados

A Polícia Civil de Goiás, por meio das Delegacias de 
Polícia (DPs) de Uruaçu e de Campinorte, 
deflagraram, na manhã de quinta-feira (29), a 
Operação Lucro Fácil, Cadeia à Vista. A operação 
cumpriu mandado de prisão preven�va e de busca e 
apreensão, em Campinorte, contra Paulo Roberto 
Dias Mendes, de 28 anos, considerado um dos 
maiores estelionatários do norte goiano.

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da 
Delegacia Estadual de Inves�gação de Homicídios e 
Grupo de Inves�gação de Homicídios de Trindade, 
deflagrou, na quinta-feira (28), a Operação 
Incendiários, visando a prisão de integrantes do 
grupo criminoso denominado TROPA DO BAIANO, 
grupo este vinculado à facção criminosa COMANDO 
VERMELHO.
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PCGO prende jovem considerado um dos 
maiores estelionatários do norte goiano Operação Incendiários
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https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/especializadas/operacao-deja-vu-denarc-cumpre-prisoes-e-buscas-contra-organizacao-do-trafico-de-drogas-em-goias-df-e-mais-dois-estados.html
https://www.instagram.com/p/COLXm3pD4EI/
https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/regionais/policia-civil-prende-jovem-considerado-um-dos-maiores-estelionatarios-do-norte-goiano-investigado-aplicava-golpe-em-comerciantes.html
https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/especializadas/operacao-da-dih-e-gih-trindade-cumpre-mandados-de-prisao-contra-integrantes-de-grupo-criminoso-suspeito-de-praticar-quatro-homicidios-vitimas-foram-carbonizadas.html
https://www.instagram.com/p/COQpc6xjpK1/
https://www.instagram.com/p/COQhpY_jeXJ/


Prezado colega policial civil, nesta semana o 
destaque foi para a Operação Déjà Vu, em que em 
um amplo trabalho de inves�gação, a Denarc 
desmantelou uma grande organização criminosa 
dedicada ao tráfico interestadual de drogas, 
inclusive prendendo em Cuiabá um dos maiores 
traficantes do país. Importante combatermos 
esse �po de crime que tanto mal faz para os 
nossos jovens e à sociedade em geral. Ainda 
destaco a Operação Lucro Fácil que prendeu um 
dos maiores estelionatários do norte de Goiás. O 
estelionato que é  uma infração penal muito 
comum, envolve o induzimento a erro, a 
enganação. Não pode ser tolerado como um 
crime menor, já que gera prejuízo para pessoas 
que muitas vezes tem as suas economias sendo 
apropriadas por criminosos.  Nesta semana, 
ainda conseguimos vacinar contra a Covid-19 
nossos policiais com 37 anos de idade. Mais uma 
grande v i tór ia  para  nossa  corporação. 
Con�nuamos a luta pela vacinação de toda a 
Polícia Civil do Estado de Goiás, na expecta�va de 
em breve termos 100% do efe�vo 
imunizado.  Obr igado pela 
contribuição de todos nessa 
conquista. Contem sempre com 
este Delegado- Geral!
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A ansiedade é uma reação natural do ser humano 
diante de situações desconhecidas, imprevisíveis ou 
de di�cil controle. Em uma quan�dade adequada, as 
“respostas ansiogênicas” podem nos colocar em um 
estado saudável de alerta e disponibilidade para 
ação. Porém, dependendo da intensidade e do 
desconforto experienciado, pode configurar um 
funcionamento adoecido, ao qual nos referimos 
como Transtorno de Ansiedade. Este transtorno é 
definido por uma série de sintomas e sinais tanto 
�sicos quanto psicológicos, e é comum que o sujeito 
ansioso busque tratamentos médicos para os 
sintomas �sicos antes mesmo de considerar uma 
origem psicológica para os sintomas. Na tenta�va de 
lidar com os desconfortos �sicos e emocionais 
muitas pessoas buscam estratégias não asser�vas, 
como o tabagismo. 

divisão de proteção à saúde do servidor

A ansiedade e o tabagismo

SAIBA MAIS 

https://www.policiacivil.go.gov.br/ultimo-segundo/a-ansiedade-e-o-tabagismo.html
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