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CURSO DE FORMAÇÃO
IGP/RS CHEGA A 10 MIL LAUDOS

DE DNA
O IGP, neste mês de junho de 2018, alcançou
uma marca significativa na história de 20 anos
do laboratório de DNA, um dos setores do
Departamento de Perícias Laboratoriais
(DPL). Foi aberto o caso de DNA número 10
mil. O exame pericial de DNA no RS teve início
em 1998 com o treinamento de três peritos do
IGP/RS, no laboratório de DNA da Polícia Civil
do Distrito Federal. A partir daí tornou-se
referência no País e pioneiro na análise de
DNA mitocondrial em casos criminais.
Segundo a diretora do DPL, “nossa evolução foi
acompanhada por uma grande evolução
tecnológica. Começamos com análises em gel
de poliacrilamida corado com prata, técnica
extremamente trabalhosa e demorada. Hoje, o
IGP/RS dispõe de modernos sequenciadores
de DNA que permitem a leitura simultânea do
perfil genético de 8 amostras em apenas 30
minutos. Da complexidade e demora passamos
a extrações de DNA automatizadas em robôs”
– destacou ela.
Equipe qualificada com 14 peritos, 4 servidores
administrativos e dois técnicos em perícias.
Parabéns aos servidores da Divisão de
Genética Forense do IGP que fazem parte
dessa história de qualidade e excelência na
produção da prova pericial.
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Desde o dia 19 de junho está em andamento o Curso
de Formação Profissional do IGP/RS. A solenidade
que precedeu a aula inaugural foi realizada no
auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari
(CAFF), em Porto Alegre, com a presença do
Governador José Ivo Sartori e do secretário da
Segurança Pública do RS, Cezar Schirmer. Nestes
primeiros 30 dias os novos servidores do IGP/RS têm
aulas na Academia Integrada de Segurança Pública,
na zona leste da Capital. De acordo com os
coordenadores, os alunos estão demonstrando muito
interesse e estão bastante integrados. O que nos
entusiasma também. Alguns colegas têm mostrado
interesse em participar de algumas aulas. Os
interessados podem entrar em contato com
ensino@igp.rs.gov.br para que sejam verificadas as
possibilidades!!

Incêndio em Vacaria, na Serra Gaúcha no dia 19 de
junho. Uma vítima fatal foi encontrada com o corpo
parcialmente carbonizado. O trabalho conjunto
entre a equipe de papiloscopistas do Posto de
Identificação (PI) e Divisão de Necropapiloscopia
do Depto de Identificação em Porto Alegre, com o
Tratamento das falanges e consulta ao sistema AFIS
permitiu o confronto papiloscópico com sucesso. A
vítima foi identificada e assim o IGP mais uma vez
cumpre com eficácia o serviço para a sociedade.

DIVISÃO DE PESSOAL: O PRIMEIRO
CONTATO E O HISTÓRICO DOS
SERVIDORES DO IGP/RS
Em tempos de Concurso Público, curso de formação
profissional em andamento, alguns colegas
completando o tempo de serviço e requerendo a
aposentadoria, é bom lembrarmos como é
importante este grupo de 13 profissionais que ocupa

um dos setores fundamentais do IGP e de qualquer
Instituição, seja ela pública ou privada: a Divisão de
Recursos Humanos. Estes colegas mantém
organizados todos os registros funcionais; controlam
férias, licenças-prêmio, direitos e obrigações dos
servidores públicos vinculados e também os que
cumprem estágio. São profissionais responsáveis pela
gestão das pessoas do nosso IGP.

A arte de viver é simplesmente a arte de conviver… Simplesmente,
disse eu? Mas como é difícil! (Mário Quintana)
Na madrugada do dia 18 de junho ocorreram sete
homicídios em Viamão. Para esses atendimentos, até o
momento, estão envolvidos 28 servidores do IGP e
foram realizados 18 diferentes exames periciais.
Ainda há exames laboratoriais e balísticos a serem
efetuados assim que solicitados. Em cada perícia somos
muitos comprometidos com a justiça.

COMISSÃO DO PGP
No dia 17 de julho
será o aniversário de
21 anos do IGP.
Resgatando a
história da Perícia
Oficial Gaúcha, o DI
apresenta uma
carteira de
identificação do ano
de 1911, a mais
antiga encontrada no
arquivo do DI.

No dia 19 de junho aconteceu a segunda reunião da
comissão instituída pela Portaria IGP nº79/2018, de
14/06/18, que conta com a participação de todos os
Diretores de Departamentos e do DPI, além da
Supervisora Técnica, Corregedor-Geral, Assessoria de
Inteligência e Divisão de Tecnologia da Informação.
Esta comissão está tratando da regularização das
pendências do sistema que, apesar de serem poucas
no montante global de trabalhos realizados,
necessitam solução para melhorar a eficiência do
sistema.

“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
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