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Operação Malus Pharma: em ação controlada, forças de segurança prendem 
organização criminosa e recuperam carga de medicamentos de mais de R$ 20 milhões

Decon realiza maior apreensão de peças 
automotivas falsificadas do Brasil

Após oito meses de inves�gação, a força-tarefa formada pela 
Polícia Civil de Goiás (Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e 
Roubos de Cargas/Decar), Polícia Militar de Goiás e da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) deflagrou na segunda-feira (25) a 
Operação Malus Pharma. Ao todo, quatro pessoas foram presas 
em flagrante pelos crimes de organização criminosa, receptação 
qualificada, fraudes fiscais e outros. A operação teve apoio 
também da Secretaria Estadual da Economia. Durante ação 
controlada, os policiais descobriram o esquema de uma 
organização criminosa especializada no roubo de carga de 
medicamentos. 

Na quarta-feira (26), em operação desencadeada 
pela Delegacia de Crimes contra o Consumidor 
(Decon) da Polícia Civil de Goiás, após denúncia 
efetuada pela Associação Brasileira de Combate à 
Falsificação (ABCF), foram cumpridos quatro 
mandados de busca e apreensão relacionados à 
maior quadrilha de falsificação de peças 
automo�vas da região centro oeste. A equipe 
policial se deslocou até a cidade de Itapuranga no 
interior do estado, QG da quadrilha, e realizou a 
apreensão de milhares de peças automo�vas 
falsificadas.

SAIBA MAIS 

O delegado Fábio Meireles, responsável pela 
operação, explica que o trabalho realizado na 
úl�ma quinta-feira (27) é resultado de uma 
inves�gação que está em andamento há mais de 
um ano. Segundo Fábio, foi constatado que o grupo 
atua desde 2018 com o comércio de droga, 
especialmente com cocaína, êxtase e pasta base de 
cocaína, em Goiânia e em cidades vizinhas. 

SAIBA MAIS SAIBA MAIS 

Goiânia, 24 a 28 de Maio de 2021. EDIÇÃO 48  

assista ao vídeo

22 PRISÕES 47 mANDADOS DE r$ 35 mILHÕES 
DE BUSCA E APREENSÃO EM BLOQUEIOS JUDICIAIS

Denarc desarticula quadrilha que fazia 
tráfico de drogas e lavagem de dinheiro 
em Goiânia, Trindade e Novo Gama

assista ao vídeo

https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/especializadas/operacao-malus-pharma-em-acao-controlada-forcas-de-seguranca-prendem-organizacao-criminosa-e-recuperam-carga-de-medicamentos-de-mais-de-r-20-milhoes.html
https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/especializadas/denarc-desarticula-quadrilha-que-fazia-trafico-de-drogas-e-lavagem-de-dinheiro-em-goiania-trindade-e-novo-gama.html
https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/especializadas/decon-realiza-maior-apreensao-de-pecas-automotivas-falsificadas-do-brasil.html
https://www.instagram.com/p/CPYkrxBDdHV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPbI7SwDfeg/?utm_source=ig_web_copy_link


Prezado colega policial civil, nesta semana gostaria 
de parabenizar a Decar pelo importante trabalho 
de combate ao roubo de carga de medicamentos 
durante a operação Malus Pharma. Com a ação, 
conseguimos recuperar mais de 20 milhões de 
reais subtraídos desse relevante segmento da 
economia do Estado. Ainda destaco, a operação da 
Decon que atuou contra a maior quadrilha de 
falsificação de peças automo�vas da região 
Centro-Oeste. Esse �po de crime não só gera 
prejuízo para a indústria e os consumidores como 
coloca em risco a vida da população, que adquire 
produtos de qualidade duvidosa, que podem 
provocar falhas mecânicas e acidentes. Mais uma 
vez fica o alerta para que as atenções contra a 
Covid-19 sejam redobradas, com a manutenção 
de todas as medidas preven�vas possíveis. 
Enquanto a vacina não for uma 
realidade para toda a população 
brasileira, não podemos diminuir 
os cuidados. Contem sempre com 
este Delegado- Geral!
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Você sabe o que são doenças psicossomáticas?
DPCA Goiânia evita possível massacre 
em escola da capital após investigação

divisão de proteção à saúde do servidor

O adoecimento é um desequilíbrio na saúde 
através  de  um d istúrb io  no  organ ismo 
caracterizado por sinais e sintomas. O diagnós�co 
médico geralmente é responsável por encontrar e 
tratar a origem desse problema, porém nem todas 
as doenças surgem unicamente do corpo como é o 
caso das doenças psicossomá�cas. Tanto a 
medicina quanto a psicologia consideram uma 
enfermidade como psicossomá�ca quando não 
há correspondente orgânico aparente para o 
adoecimento, assim a causa é 
compreendida na interação das 
dimensões biológica, psicológica e 
social. Sendo assim, o estresse e o 
sofrimento psíquico podem 
o ca s i o n a r  e m  s i n a i s  e 
sintomas no corpo mesmo 
s e m  n e n h u m a  r a z ã o 
fisiológica aparente.

SAIBA MAIS 
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Após troca de mensagens indicando a intenção de 
ataques a escolas da capital, um menor de 16  anos 
de idade foi apreendido, na quinta-feira (27), por 
prá�ca de ato infracional análogo ao crime do art. 20 
da Lei 7716/89 (racismo). No aparelho celular do 
adolescente, foram encontrados inúmeros indícios 
de par�cipação em grupos que planejam massacres 
a escolas, além de apoio a ações e doutrina nazista. 
Também foram encontrados anotações e desenhos 
feitos à mão, cujas imagens são de cunho violento e 
enaltecem o nazismo por meio de dizeres e símbolos. 

https://www.policiacivil.go.gov.br/ultimo-segundo/voce-sabe-o-que-sao-doencas-psicossomaticas.html
https://www.policiacivil.go.gov.br/delegacias/regionais/dpca-goiania-evita-possivel-massacre-em-escola-da-capital-apos-investigacao.html
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