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COMO A PERICIA NO RS INICIOU 

 

  

EXPOSIÇÃO RESGATA A HISTÓRIA DA PERÍCIA OFICIAL GAÚCHA 

O aniversário do IGP motivou a organização de uma mostra para recordar a 
trajetória da Perícia no Estado. Com a participação dos Departamentos, foi 
montada a exposição de objetos variados, equipamentos, móveis, livros e 
documentos, que relembram as atividades de perícia no RS desde o início do 
século passado. Tudo isso no saguão do 3º andar – ala norte, do prédio da  
Secretaria Estadual da Segurança Pública.  

 No dia 23 de julho iniciou a segunda etapa do Curso 

de Formação de profissionais de perícia: o Módulo Específico das turmas de Peritos Criminais 

(coordenadores Lucas Toniolo e Jonathan Bonatto), Peritos Médico-Legistas (coordenador Luciano Haas) e 

Técnicos em Perícia (coordenador Lucas Klassmann). Nesta etapa cada uma das três turmas de 

profissionais dos diferentes cargos terá instruções teóricas e práticas para capacitação nas suas 

atribuições específicas. A previsão de término desta etapa é no início de outubro.  
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da então Chefatura de 
Polícia. 

Laboratório de Polícia  
Técnica

Instituto de Polícia Técnica 
(1947)

Departamento de Polícia 
Tecnica e Científica (1979)

Coordenadoria Geral de 
Perícias (1989)

Instituto-Geral de Perícias 
(1997)

BOLETIM  
    INFORMATIVO  
      INTERNO DO 
         IGP/RS                      2018 

 

IGP – XXI ANOS 

dNo 21º aniversário, o Instituto-Geral de 
Perícias do RS inaugurou a Galeria dos 
diretores-gerais da Instituição. Desde  1997, 
são sete personagens, quatro peritos criminais,  
dois peritos criminalísticos e dois peritos 
médico-legistas. 

 (Fotos – Rodrigo Ziebell/ SSP) 
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Móveis e materiais do Laboratório de Metalografia 
antigo DC 

Equipamentos para confecção de Carteiras de 
Identidade 



PASSADO E PRESENTE NA PERÍCIA OFICIAL DO RS 

A perita criminalística Vera Bittencourt estava aposentada há dois anos, depois de 42 

anos de serviço. A decisão de retomar a carreira surgiu com a oportunidade oferecida 
pela Instituição, aliada ao amor pelo trabalho pericial nas diversas áreas onde atuou. 
Foram 14 anos só na Balística – disparo e funcionamento e armas. “Ficar longe da 
perícia me levou à 
depressão” – revelou a 
perita com a motivação de 
quem começa a carreira. 
“Amo o meu trabalho!” – 
resume a mãe de dois filhos 
e avó de um casal de netos 
que, segunda ela, 
incentivaram a voltar ao 
IGP.  (Na sequência de 
fotos, a perita Vera visita a 
exposição IGP RS 21 anos e 
mostra a pág.34 de ZH, do 
dia 20/07/1986, há 32 
anos, onde aparece em destaque). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Os postos do IGP no interior do Estado ficaram por um período sem serviço de limpeza. De forma inusitada, quase todas as 

empresas licitantes não apresentaram requisitos legais para contratação, porém foi preciso obedecer aos trâmites e prazos 

previstos em lei, o que gerou um tempo mais longo do que o previsto. Reconhecemos e agradecemos o desprendimento 

dos colegas do interior do estado para manter da melhor forma o ambiente de trabalho e estamos buscando alternativas para que situações como esta não voltem 

a ocorrer. 

ONZE NOVOS SERVIDORES 
ADMINISTRATIVOS PARA O 
IGP/RS 

Assessores(as) administrativos(as) 
foram selecionados do cadastro 
reserva da Secretaria da 
Administração e Recursos Humanos 
do RS e integram o quadro de 
servidores do IGP/RS. Os novos 
funcionários realizaram 
treinamento reconhecendo as 
atividades administrativas que 
fornecem suporte para as 
atividades do Instituto-Geral de 
Pericias.  

 

 

 

 

 

 
No evento de aniversário do IGP, a Sra. Mariliane Miranda dos Santos  recebeu uma homenagem simbolizando o 

agradecimento e parabenização a todos os servidores da Instituição. A Mariliane é a servidora que está há mais tempo 

atuando junto ao IGP. Lotada no Departamento de Identificação, este ano completou 43 anos de atividade, com muita 

dedicação e carinho pela nossa Instituição. Estamos orgulhosos! 

No período de 23 a 31 de julho, na Academia da Brigada Militar ocorreu a primeira Instrução da Força Gaúcha de Pronta Resposta (FGPR), oficializada no dia 24 de 

julho.  O efetivo da Força Gaúcha será designado para atuar em situações pontuais, apoiando as necessidades de Segurança e sob o Comando da Secretaria de 

Segurança. A Força Gaúcha pode desempenhar até dez atividades, conforme a portaria publicada, entre elas, auxílio em desastres, reforço no policiamento e em 

investigações e atuação em presídios em razão de possibilidade de motins. A Força Gaúcha será composta por policiais militares, policiais civis, bombeiros 

militares, agentes penitenciários e profissionais de perícia, incluindo inativos que podem retornar aos trabalhos através de programas específicos de 

recontratação. Na primeira edição de treinamento participaram seis servidores do IGP. 


