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Na manhã de terça-feira (04), foi deflagrada a Operação Meu 
Zeloso Guardador – Etapa IV, coordenada pela Delegacia 
Estadual de Repressão a Crimes Ciberné�cos (DERCC) e 
Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente de Goiânia 
(DPCA). Os policiais civis cumpriram 10 mandados judiciais 
de busca e apreensão domiciliar, nos quais se pretendem 
iden�ficar criminosos que compar�lharam pela internet e 
armazenam pornografia infan�l. Os 10 mandados judiciais 
foram cumpridos em 06 cidades de Goiás, sendo elas: 
Goiânia, Anápolis, Morrinhos, Jataí, Inhumas e Bonópolis, 
locais em que foram iden�ficados usuários de internet que 
teriam compar�lhado vídeos pornográficos infan�s através 
de so�wares específicos para envio e recebimento desse 
conteúdo criminoso. 

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia 
Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas 
(Decar ) ,  em levantamentos  inves�ga�vos 
estabelecidos desde o mês de janeiro com o obje�vo 
de desvendar crimes de estelionatos e furtos 
mediante fraude envolvendo carregamentos de 
grãos e aço, recuperou, em 5 de maio, dois caminhões 
avaliados em mais de R$ 300 mil cada. A ação faz 
parte da Operação Cavalo de Tróia III. Os motoristas 
foram iden�ficados como integrantes de uma 
organização criminosa especializada em estelionatos. 
De acordo com a inves�gação, eles faziam uso da 
Plataforma Fretebras, onde ofertavam preços 
menores que o de mercado para a realização de 
transporte de grãos e aço para qualquer parte do 
Brasil.
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Combate ao sedentarismo e obesidade

Operação Meu Zeloso Guardador IV: Cibernéticos e DPCA Goiânia 
fazem operação em seis cidades contra pornografia infantil na internet

Operação Cavalo de Tróia III: motoristas forjam frete para 
desviar cargas de aço e grãos

https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/especializadas/operacao-meu-zeloso-guardador-4-ciberneticos-e-dpca-goiania-fazem-operacao-em-seis-cidades-contra-pornografia-infantil-na-internet.html
https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/especializadas/operacao-cavalo-de-troia-iii-motoristas-forjavam-frete-para-desviar-cargas-de-aco-e-graos.html


Prezado colega policial civil, nesta semana a 
Polícia Civil realizou a vacinação de mais de mil 
policiais. Conseguimos concluir com êxito a 
primeira dose da vacinação dos nossos colegas de 
corporação em Goiás. Agradecemos todo o 
empenho e dedicação do  Governador Ronaldo 
Caiado e do Secretário de Segurança Pública,  
Rodney Miranda, para vacinar as forças policiais 
do Estado. Que esta segunda dose da vacina tão 
aguardada e fruto de uma incansável e vitoriosa 
luta da nossa Polícia Civil, represente a nossa paz 
interna e esperança em dias melhores para 
nossas famílias, para nossa sociedade e para 
nossa polícia. Que o luto pela perda de amigos, 
mesclado com a alegria da cura e 
d a  v a c i n a ç ã o  d e  t a n t o s , 
represente uma reflexão interna 
em todos nós. Contem sempre 
com este Delegado- Geral!
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Começar a ler um livro, seja ficção cien�fica, romance, 
histórias infan�s, contos de fada ou até mesmo sobre 
o corpo humano, pode trazer bene�cios inimagináveis 
não apenas para a sua mente, mas, em especial, à sua 
saúde.A leitura é um dos melhores exercícios 
possíveis para manter o cérebro e as capacidades 
mentais em forma. Isso porque a a�vidade de leitura 
exige colocar em jogo um importante número de 
processos mentais, entre os quais se destacam a 
percepção, a memória e o raciocínio. 

divisão de proteção à saúde do servidor

Benefícios da leitura para saúde mental
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A Polícia Civil realizou na quarta feira, dia 05/05, a 
vacinação de mais de 1.000 (mil) policiais e 
comemora a conclusão com êxito da primeira dose da 
vacinação dos policiais civis no Estado de Goiás. Os 
policiais da PCGO agradecem todo empenho e 
dedicação do nosso Governador Ronaldo Caiado, 
nosso Secretário de Segurança Dr. Rodney Miranda e 
nosso Delegado-Geral Dr. Alexandre Lourenço.

Foi iniciada nessa sexta-
feira,  7 de maio,  a 
s e g u n d a  d o s e  d a 
vacinação contra a 
Covid-19 aos Policiais 
Civis!assista ao vídeo 

https://www.policiacivil.go.gov.br/ultimo-segundo/beneficios-da-leitura-para-saude-mental.html
https://www.instagram.com/tv/COgXQ1GjXGb/?utm_source=ig_web_copy_link
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