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Combate ao sedentarismo e obesidade

Ação da Polícia Civil marca Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil
A Polícia Civil de Goiás realizou, na terça-feira (18), uma ação 
educa�va que marcou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual Infan�l. O obje�vo é alertar, conscien�zar e 
encorajar a população a denunciar a violência contra crianças e 
adolescentes. Durante o evento, foram distribuídos panfletos 
informa�vos na Região Noroeste de Goiânia. A mobilização teve a 
par�cipação do secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda e 
do diretor-geral da Polícia Civil, delegado Alexandre Lourenço. A 
ação faz parte da campanha “Faça Bonito – Proteja Nossas Crianças 
e Adolescentes”, do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes, vinculado ao Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A campanha, que neste 
ano completa 21 anos, também reforça a importância da união 
entre a população e o Poder Público, para garan�r a toda criança e 
adolescente o direito ao desenvolvimento de forma segura e 
protegida.
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A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia Especializada no 
Atendimento à Mulher (Deam) 
de Trindade, divulga o retrato 
falado de um suspeito de 
tentativa de estupro. O fato 
ocorreu no Setor Maysa 2, em 
Trindade, na madrugada do 
último domingo (15). Quem tiver 
informações sobre o suspeito 
pode fazer denúncia anônima 
para o Disque 197, da Polícia 
Civil, ou ligar no telefone da 
Deam de Trindade: (62) 3505-
7539 e whatsapp 98431-8923.

A Polícia Civil, através da 1ª Delegacia Distrital de 
Polícia (DDP) de Goiânia, instaurou inquérito para 
apurar crime de estelionato praticado por um 
indivíduo que abriu uma empresa utilizando de 
documentos falsos e efetuou compras em um 
comércio local, em Goiânia, para montagem e 
funcionamento de uma distribuidora de bebidas. A 
distribuidora foi montada em nome de uma pessoa 
“laranja”. 

Polícia Civil divulga retrato 
falado de suspeito de tentativa 
de estupro a mulher em Trindade

PCGO cumpre buscas e recupera equipamentos 
comprados por estelionatário; prejuízo 
à s  v í t i m a s  u lt r a pa s s a  R $  1  m i l h ã o
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https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/especializadas/acao-da-policia-civil-marca-dia-nacional-de-combate-ao-abuso-e-a-exploracao-sexual-infantil.html
https://www.instagram.com/tv/CPBmu_IDvMt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/regionais/policia-civil-divulga-retrato-falado-de-suspeito-de-tentativa-de-estupro-a-mulher-em-trindade.html
https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/regionais/pcgo-cumpre-buscas-e-recupera-equipamentos-comprados-por-estelionatario-prejuizo-as-vitimas-soma-r-1-milhao.html


Olá, colegas policiais civis! Nesta semana, iniciamos 
pelas cidades de Formosa e Posse o projeto Direção-
Geral Par�cipa�va. Temos a certeza de que ele irá trazer 
resultados significa�vos para a Polícia Civil de Goiás. 
Visitando presencialmente as delegacias regionais, 
poderemos conhecer melhor a real idade dos 
municípios, as carências e oferecer soluções para que o 
trabalho feito pela Corporação seja realizado da melhor 
forma possível. Dessa maneira, conseguiremos 
a p r i m o r a r  o  c o m b a t e  à  c r i m i n a l i d a d e  e 
consequentemente oferecer uma segurança pública de 
qualidade à população do Estado.  Fica o alerta 
novamente para redobrarmos as atenções contra a 
Covid-19 com a con�nuidade do uso da máscara e álcool 
gel, lavagem das mãos e distanciamento social. Apesar 
de todo nosso efe�vo já ter se vacinado pelo menos com 
a primeira dose, é preciso nos preocuparmos com a 
saúde e a integridade �sica das nossas famílias e da 
população. Na data em que escrevo, 20 de maio, apenas 
cerca de 20% dos brasileiros tomou pelo menos a 
primeira dose da vacina contra a Covid-
19. Um longo caminho ainda precisa 
ser  percorr ido,  sempre com a 
esperança de dias melhores para o 
nosso país. Contem sempre com este 
Delegado- Geral!
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A Polícia Civil de Goiás iniciou nessa quarta-feira, 
19, no município de Formosa, o projeto: Direção-
Geral Par�cipa�va. A ação prevê a visita 
presencial do Delegado-Geral, Dr. Alexandre 
Lourenço e da direção da Ins�tuição em todas as 
Delegacias Regionais do Estado de Goiás. O 
obje�vo é iden�ficar as carências, as prioridades e 
as necessidades para o melhor desempenho no 
combate à criminalidade. O projeto irá contribuir 
para melhorar as condições de trabalho da 
Corporação e trazer uma segurança pública cada 
vez melhor para os goianos. Nessa quinta-feira, 
20, também foi visitada a Delegacia Regional de 
Posse.
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PROJETO DIREÇÃO-GERAL PARTICIPATIVA

divisão de proteção à saúde do servidor

Dicas para superar o receio de ir a um psicólogo 

 Antes de começar uma terapia, é normal sen�r um certo 
receio e ter uma série de dúvidas. O que não pode 
acontecer é deixar que esses ques�onamentos lhe 
impeçam de seguir em frente para iniciar uma 
psicoterapia que o ajude nas questões que você 
necessita. Vergonha? Medo de ser julgado? Acha que 
não conseguirá falar? Clique em ‘‘ saiba mais ’’ e descubra 
como superar esses receios.

Medo de ir ao psicólogo é algo muito mais comum do que as pessoas imaginam. Na verdade, esse medo é 
perfeitamente compreensível. Se pensarmos bem, a ideia de aceitar que há algo de errado com nossas 
emoções e procurar a ajuda de um desconhecido, ainda que seja um profissional, é um ato que exige coragem. 
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https://www.instagram.com/p/CPEAZbXjZOG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.policiacivil.go.gov.br/ultimo-segundo/dicas-para-superar-o-receio-de-ir-a-um-psicologo.html
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