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Combate ao sedentarismo e obesidade

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas 
Organizadas (Draco), iden�ficou e prendeu uma associação criminosa que, entre os anos de 2016 a 2018, 
extorquiu diversos empresários goianos, mediante a prá�ca do crime de corrupção, obtendo mais de R$ 1 
milhão em propinas. Foram alvos das prisões an�gos servidores públicos, familiares e outras pessoas que 
par�ciparam do esquema de cobranças ilegais (corrupção). A inves�gação apurou que a quadrilha 
iden�ficava empresários interessados em instalar seus estabelecimentos em distritos industriais 
administrados pela Goiás Industrial (posteriormente transformada em Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Goiás – Codego) e então passava a cobrar valores indevidos desses empresários (propina), 
chantageando-os para dar andamento nos processos administra�vos existentes na Codego.
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assista ao vídeo da operação 

DECAR, Em ação controlada, prende suspeito de desvio milionário de massa asfáltica  
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos 
e Roubos de Cargas (Decar), prendeu na terça-feira (11), em 
flagrante delito, um indivíduo de 42 anos por furto qualificado. Ele 
seria o responsável por desviar cargas de emulsão asfál�ca 
avaliadas em meio milhão de reais. O homem foi preso em 
Aparecida de Goiânia. A prisão se deu depois de inves�gações 
serem iniciadas, há cerca de cinco meses, com obje�vo de 
desvendar a autoria de subtrações de cargas de insumos para 
fabricação de asfaltos, de al�ssimo valor agregado.
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https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/especializadas/operacao-cherokee-draco-prende-14-suspeitos-de-integrar-grupo-criminosa-que-chantageava-e-cobrava-propina-de-empresarios-em-goias.html
https://www.instagram.com/p/CO0QuR1Dba5/?igshid=14j62eq85efxe
https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/especializadas/em-acao-controlada-policia-civil-prende-suspeito-de-desvio-milionario-de-massa-asfaltica.html


Prezado colega policial civil, estamos muito satisfeitos com 
o contínuo trabalho da Instituição no combate à corrupção. 
Muito nos orgulha a investigação feita pela Delegacia 
Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas 
(Draco) que identificou e prendeu uma associação criminosa 
que, entre os anos de 2016 e 2018, extorquiu diversos 
empresários goianos, obtendo mais de um milhão de reais 
em propinas. Uma operação como essa mostra que a nossa 
corporação trabalha na defesa da sociedade, conseguindo 
trazer a paz necessária para que os empresários possam gerar 
o desenvolvimento econômico e social a diversas regiões do 
Estado.  Destaque também para a inauguração da Central de 
Flagrantes de Itaberaí. Com a nova unidade, a população de 
18 municípios da região passa a ter atendimento 24 horas 
por dia, ampliando o amparo dado pelo poder público à 
comunidade local. A Polícia Civil de Goiás vai retomando a 
normalidade dos trabalhos, principalmente devido à 
vacinação em massa da nossa corporação. Mesmo assim, 
vamos  con t inua r  com os  cu idados 
necessários, uso de álcool em gel e todas 
as medidas preventivas para evitar a 
propagação do coronavírus, sempre 
com a esperança de dias melhores para 
nossas famílias e sociedade. Contem 
sempre com este Delegado- Geral!
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O governador Ronaldo Caiado inaugurou, na 
segunda-feira (10), a Central de Flagrantes e Pronto 
Atendimento ao Cidadão, em Itaberaí. O obje�vo da 
nova unidade é promover maior eficiência e 
celeridade nos trabalhos desenvolvidos na área de 
segurança pública, além de melhorar o atendimento 
à população.  A unidade funciona no mesmo prédio 
da delegacia da cidade.

Central de Flagrantes e Pronto 
Atendimento é inaugurada em Itaberaí
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divisão de proteção à saúde do servidor

O PODER terApêutico DA ARTE
Você já se deparou em lágrimas apenas ouvindo o 
refrão de alguma música? Se indignou com o vilão de 
uma novela? Ou chorou ao assis�r uma cena 
emocionante no cinema? Independente da maneira, 
com certeza você já viveu pelo menos um desses 
momentos em que a arte nos desperta as mais 
variadas emoções. Essas experiências são comuns a 
todos nós porque a arte é capaz de es�mular nosso 
c é re b ro  e  a fe ta r  n o s s o s  p e n s a m e n to s  e 
comportamentos.

https://www.policiacivil.go.gov.br/ultimo-segundo/o-poder-terapeutico-da-arte.html
https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/regionais/central-de-flagrantes-e-pronto-atendimento-e-inaugurada-em-itaberai.html
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