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A primeira quinzena de junho/2018 marca a abertura de um novo 

canal de comunicação no IGP/RS. A cada 15 dias todos os servidores do 

Instituto-Geral de Perícias vão receber por e-mail o BOLETIM 

INFORMATIVO INTERNO DO IGP/RS. Participem! 

CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2018 
A cerimônia de início do Curso de Formação Profissional do 

IGP/RS acontecerá na próxima terça-feira, 19 de junho de 2018, às 

9h30min, no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari 

– CAFF. A partir da tarde de terça feira até o dia 21 de julho será realizado o 

módulo Básico na Academia Integrada de Segurança Pública- ACISP e no dia 

de 23 de julho iniciarão os Módulos Específicos para cada cargo, perfazendo 

um total de 600 horas-aula. Receberemos, além do reforço no contingente, 110 

novos colegas.  

“O Boletim Informativo Interno do IGP/RS é um espaço de 

todos nós. Participe, divulgue, envie notícias e fotos para 

comunicacao@igp.rs.gov.br” 

SEMINÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  

Nos dias 13 e 14 de junho, o IGP participou do Seminário Nacional de 

Segurança Pública, em Brasília. O evento contou com a participação de 

gestores da área de todo o País. No centro da foto, a Perita Criminal Heloisa 

Kuser, Diretora-Geral do IGP/RS. À direita estão o chefe da Polícia Civil RS, 

Delegado Émerson Wendt e subcomandante da Brigada Militar, Coronel 

Eduardo Biacchi. À esquerda, da Guarda Municipal de Porto Alegre, Clóvis 

Eduardo Pereira e o ex-secretário adjunto da Senasp, Marcello Barros. 

A principal temática do 

evento foi a importância 

da integração entre as 

Instituições de segurança 

pública, o uso de 

tecnologias como 

aplicativos e ferramentas 

para otimização conjunta 

de resultados e formação 

de banco de dados, com 

apresentações de boas 

práticas. Em atividade de 

grupos de trabalho foi 

apresentada a necessidade de alteração do art.144 do CF para inclusão de 

demais órgão de segurança pública, como a Perícia Criminal. 

PERÍCIA EM 

NOTÍCIA 

Uma atividade integrada 

entre as forças de 

Segurança Pública ganhou 

destaque no Jornal NH. A 

técnica de Composição 

Facial Fotográfica (Retrato 

Falado), associada às 

atividades de investigação e 

inteligência da Polícia Civil 

resultaram, de acordo com 

a 3ª DPRM, na redução dos 

delitos na ordem de 12,5% 

em relação a igual período 

do ano passado. 

Parabéns aos profissionais! 

 



NOVO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE SANTA 
MARIA 

A Direção do 

Departamento de Perícias 

do Interior esteve em 

Santa Maria, na quarta-

feira, 6 de junho. Perita 

Criminal Marguet 

Mittmann vistoriou o 

prédio cedido pelo DAER, 

no bairro Medianeira e 

acelerou o processo de 

reforma das instalações 

junto à 5ª Coordenadoria 

Regional de Perícias. A 

prioridade é a instalação 

da Rede Lógica e 

adequação da Rede 

Elétrica para que entrem 

em funcionamento as 

estações de atendimento para emissão de Carteiras de Identidade Civil.  

 

 

  ATIVIDADES INTEGRADAS                                                             

Na sexta-feira, 08 de junho, foi promovido um encontro para discussão de ações para 

o aprimoramento e qualificação das perícias relacionadas a roubos em 

estabelecimentos bancários e terminais de autoatendimento. Estiveram 

presentes, representando o IGP/RS,  as peritas criminais Cristina Barbieri - 

Supervisora Técnica, Sheila Cristina Wendt, diretora do Departamento de 

Criminalística (DC) e Bianca de Almeida Carvalho, diretora do Departamento de 

Perícias Laboratoriais (DPL). A Polícia Civil foi representada pelos delegados  Sander 

Cajal, diretor da Divisão de Investigação, João Paulo Abreu, titular da Delegacia de 

Repressão a Roubos do DEIC, e o Inspetor de Polícia Rafael Scott Marinho, chefe da 

Seção de Investigação da Delegacia de Roubos. Será elaborado um plano de trabalho 

para que as instituições busquem respostas ágeis e efetivas na identificação de 

suspeitos.  

 
EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE 

 
Carteiras de Identidade 
Normais 

 

Carteiras de 
Identidade 
Expressas 

Carteiras de 
Identidade emitidas 

com Isenção 
Legal/Declaração de 

Pobreza 

Carteiras 
de Nome 

Social 
 

Primeiras vias: 18.788 10.863 16.232 44 

Segundas vias 
pagas/GA: 20.428 

   

Total de Carteiras de 
Identidade emitidas 
no mês de maio de 

2018 

 
66.355 

 

 
Arrecadação:  R$ 2.276.212,59 

 

 
 

NA PRIMEIRA 

QUINZENA DE 

JUNHO, A DIREÇÃO 

DO DEPARTAMENTO 

DE IDENTIFICAÇÃO 

INFORMA OS 

NÚMEROS 

RELATIVOS AO MÊS 

DE MAIO (2018) 

 
 
 

No dia 14 de junho, o Perito 

Criminal Anderson Morales 

apresentou, no Auditório do 

Departamento de Criminalística, 

uma palestra sobre 

Georreferenciamento de Mortes 

Violentas dos anos de 2015 a 

2018, produzido na Assessoria 

Técnica de Inteligência. Na 

ocasião também apresentou os 

dados de resultados laboratoriais 

coletados das vítimas de 

homicídio e suicídio no ano de 

2016 na Região Metropolitana de 

Porto Alegre. Este trabalho 

relaciona os resultados positivos 

para THC, Cocaína e Álcool com 

dados de sexo e idade das vítimas.  

Palestra da Assessoria 
Técnica de Inteligência 



OBRA DO NOVO PRÉDIO DO IGP/RS SE APROXIMA DA METADE 

O Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais do 

Sul, prédio que está sendo erguido entre a Estação 

Rodoviária de Porto Alegre e a sede da Secretaria Estadual 

da Segurança Pública RS, alcança 46% da conclusão do 

projeto de engenharia. Os sete andares mais a cobertura 

com a Sala de Máquinas já foram erguidos. Está sendo 

concluída até a metade de junho a colocação do reboco. Nos 

andares superiores, seis e sete, está adiantado o trabalho de 

colocação de esquadrias metálicas nas janelas. De acordo 

com o cronograma da empreiteira a entrega do prédio 

deverá ocorrer em fevereiro de 2019. Veja como está o novo 

prédio da Perícia Oficial.  

 

 

PERÍCIAS LABORATORIAIS  

A Divisão de Genética Forense iniciou, no final do mês de 

maio, as coletas de amostras biológicas dos condenados por 

crimes graves que progrediram para o regime aberto ou 

semiaberto, e estão monitorados por tornozeleiras 

eletrônicas.  

Nos 10 dias em que os peritos criminais da Divisão de 

Genética Forense/IGP-RS  acompanharam o trabalho 

realizado pela Divisão de Monitoramento Eletrônico da 

SUSEPE, no estabelecimento SUSEPE, foi possível coletar 

material biológico de 300 indivíduos, cujo perfil genético será 

inserido no Banco de Dados Genéticos - CODIS. As coletas 

foram realizadas nos termos da Lei nº 12.654/2012 e do art. 

9ºA da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), que tornou 

obrigatória a identificação de perfil genético de condenados 

pela prática de crime doloso de natureza grave contra a pessoa 

ou qualquer crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.072/1990. A 

inserção dos perfis genéticos de condenados por crimes graves e de vestígios de locais de crime no sistema CODIS aumenta 

a possibilidade de elucidação de crimes e também a absolvição de inocentes, pois os perfis genéticos são confrontados 

regularmente, em busca de coincidências que permitam relacionar suspeitos a locais de crime ou diferentes locais de crime 

entre si. 

Este projeto inicia com verba do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, mas contará também com o apoio do Ministério 

Extraordinário da Segurança Pública (MESP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) que fará 

a doação de insumos (kits de coleta e reagentes) e de equipamentos, pois considera uma demanda estratégica para a 

Segurança Pública do País que visa o aprimoramento da investigação criminal para o aumento da elucidação de crimes, 

por meio do fortalecimento das provas periciais. 



 

PERÍCIA GAÚCHA COM NOVA IDENTIDADE VISUAL 

Com o objetivo de padronizar a imagem do Instituto-Geral de Perícias – IGP/RS, órgão vinculado à Secretaria de Estado 

da Segurança Pública, nossa Instituição propõe novos conceitos de aplicação do logotipo, bem como a utilização dele em 

utensílios que fazem parte do cotidiano de nossos servidores, tais como, camiseta, boné, colete balístico, jaleco, viaturas. 

O decreto nº 47.403, de 12 de agosto de 2010, publicado no DOE nº 154. de 13 de agosto de 2010, institui a bandeira e o 

emblema como símbolos PERMANENTES do Instituto-Geral de Perícias.  

Apresentamos aqui o trabalho de criação desenvolvido e queremos a opinião e/ou sugestões dos colegas a respeito do 

material: 

 

 

            

 

 

 

 

  



 

 

 

 

AGUARDAMOS SUA PARTICIPAÇÃO. 

 


