
1 
 

 
 
 
 
Nº 08-09 
Setembro/2ªQuinzena -  Outubro / 1ª Quinzena 
 

PERÍCIA OFICIAL GAÚCHA PRESENTE NO 
DESFILE DE 20 DE SETEMBRO 

 

a data máxima do povo gaúcho o Instituto-Geral de 
Perícias participou do tradicional desfile alusivo ao 
aniversário da Revolução Farroupilha. Viaturas dos 

diversos departamentos da Instituição cruzaram a Avenida 
Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre, transportando servidores 
com bandeiras do Rio Grande do Sul. No Desfile Farroupilha 2018 
o IGP/RS também foi representado pelos novos servidores que 
concluíram o curso de formação e já foram empossados. A formatura, realizada no dia 11 de outubro é 
destaque no final desta edição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste 15 de Outubro, parabéns aos Professores do IGP que se dedicam a passar 

seus conhecimentos, estimulando os seus alunos a desempenhar suas atividades 

com orgulho e competência! 
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GESTÃO DOCUMENTAL RESGATA HISTÓRIA  DO IGP/RS 

SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO IGP/RS VISITAM 
DEPARTAMENTOS 

No dia 05 de outubro, 14 servidores do IGP/RS (analistas, 
administrativos e estagiários), lotados na sede 
administrativa da Instituição, visitaram as instalações dos 
Departamentos de Criminalística e do Departamento 
Médico-Legal. O objetivo da atividade, além de integrar 

servidores da área 

operacional com os colegas da área administrativa 
é que todos se reconheçam como integrantes 
fundamentais para o bom funcionamento da 
Instituição. As informações foram tantas que 

faltou tempo para conhecer o Departamento de Identificação, que será visitado oportunamente. 

 

 

  

Estamos desenvolvendo um projeto de organização da grande 
quantidade de documentos estocados nos diversos setores da 
Instituição. O Departamento de Criminalística (DC) e o 

Departamento Médico-Legal (DML), no primeiro momento, 
recebem a atenção de dois analistas-arquivistas, Cristiano León e 
Jussara Gabbi, que integram o grupo de servidores administrativos 
do IGP. A primeira etapa do trabalho é a reunião de todo o material 
para posterior organização e arquivamento. Na Divisão de 

Patrimônio, que engloba Serviços Gerais, Arquivo e Protocolo estão 
sendo projetadas as bases concretas para o Arquivo Geral do 
IGP/RS, a ser instalado no Centro Regional de Excelência em 
Perícias Criminais do Sul.  

Em meio a tantos processos, documentos e laudos, a 
ideia é resgatar casos de repercussão, documentos de 
valor histórico, organizar os registros de atividades 
operacionais e eliminar o material que pode ser 
descartado. 
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PERÍCIA CRIMINAL GAÚCHA FORMA 87 NOV

Na tarde de 11 de outubro, quinta-feira
Gaúcha promoveu a formatura de 87 novos servidores. 
legistas e técnicos em perícias tiveram como paraninfo o secretário da Segurança Pública, Cezar Sc
diretora-geral do IGP e demais integrantes da direção do IGP, 
representantes da Brigada Militar, Polícia Civil, Susepe e Bombeiros Militares prestigiaram a solenidade
 

Fotos: RODRIGO ZIEBELL – SSP/RS 

 

Graças a uma ação conjunta, uma sala que 
armazenava
Departamento Médico
Alegre, um ambiente favorável 
proliferação de 
e organizado. O material teve o descarte 
adequado por empresa con
aos env
das
 

ANTES E DEPOIS: QUANDO A DEDICAÇÃO 

E O CUIDADO FAZEM

GAÚCHA FORMA 87 NOVOS PROFISSIONAIS

feira, no auditório do Foro Central de Porto Alegre, a Perícia Oficial 
Gaúcha promoveu a formatura de 87 novos servidores. As turmas de peritos criminais, peritos médico
legistas e técnicos em perícias tiveram como paraninfo o secretário da Segurança Pública, Cezar Sc

e demais integrantes da direção do IGP, diretores de departamentos, servidores e 
epresentantes da Brigada Militar, Polícia Civil, Susepe e Bombeiros Militares prestigiaram a solenidade

Graças a uma ação conjunta, uma sala que 
armazenava vestuários de vítimas no 
Departamento Médico-Legal em Porto 
Alegre, um ambiente favorável à 
proliferação de insetos e roedores, foi limpo 
e organizado. O material teve o descarte 
adequado por empresa contratada. Parabéns 
aos envolvidos pela dedicação à melhoria 

s condições de trabalho de todos nós! 

ANTES E DEPOIS: QUANDO A DEDICAÇÃO 

E O CUIDADO FAZEM A DIFERENÇA 

OS PROFISSIONAIS 

, no auditório do Foro Central de Porto Alegre, a Perícia Oficial 
turmas de peritos criminais, peritos médico-

legistas e técnicos em perícias tiveram como paraninfo o secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer. A 
diretores de departamentos, servidores e 

epresentantes da Brigada Militar, Polícia Civil, Susepe e Bombeiros Militares prestigiaram a solenidade. 
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