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Desde a inauguração 
da unidade, em 17 
de outubro de 2018, 
atendimento reduziu 
de duas horas para 
alguns minutos

Equipes trabalham em sistema de plantão 24 horas

UM ANO

SANTA CRUZ
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M orte violenta, aci-
dentes de trânsito e 
explosões a banco. 

Essas são algumas das situa-
ções que exigem o trabalho 
pericial. E na região, toda 
vez que uma delas acontecia, 
a demora pela chegada dos 
profissionais inquietava, pois 
era necessário o deslocamento 
de equipe de Santa Maria ou 
de Porto Alegre. Mas mudou. 
Em 17 de outubro do ano 
passado, Santa Cruz do Sul 
ganhou um Posto Avançado 
de Criminalística do Instituto 
Geral de Perícias (IGP). En-
trou em funcionamento no 
primeiro dia de novembro 
e de lá para cá a espera caiu 
de mais de duas horas para 
alguns minutos.

Hoje, o deslocamento das 
equipes do IGP, tanto dentro 
de Santa Cruz do Sul quanto 
em cidades vizinhas, ocorre 
de forma imediata, após o 
acionamento pela autoridade 
policial. “Em alguns casos, 
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Abrangência 
68 municípios dos Vales 
do Taquari, Rio Pardo e 
parte do Centro-Serra.

Equipe
Sete peritos criminais 
formados nas mais 
variadas áreas: Engenharia 
Civil, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, 
Odontologia e Direito, 
além de fotógrafos 
criminalísticos, técnicos 
em perícias, motoristas e 
auxiliares administrativos.

Trabalho
As equipes trabalham 
em regime de plantão, 24 
horas por dia, sete dias 
por semana.

Maior demanda
Crimes contra a vida, 
homicídio e acidentes de 
trânsito.

O que mais demora
As perícias que têm 
demora na espera são: 
confronto balístico e 
extrações de dados de 
celulares.

Média de tempo
As análises das perícias 
levam, em média, 30 dias 
para ficarem prontas, com 
algumas exceções.

O IGP

ATIVIDADES PARALELAS

Centro de Convivências da Unisc e Saguão do Blo-
co 3: exposição de pôster; exposição de produtos do 
trabalho prisional do Rio Grande do Sul; exposição de 
obras de artes do projeto ArtInclusão/IPF - Testagem 
rápida para HIV, Hepatites e Sífilis; espaço dos patro-
cinadores.

Bloco 33 (Laboratórios dos cursos de Estética e 
Cosmética e Gastronomia): espaço do cuidado (ati-
vidades com agendamento no dia do evento); escal-
da pés e massagem podal; higienização facial; quick 
massagem; avaliação facial; avaliação capilar; auricu-
loterapia; meditação; floralterapia; oficina gastronômi-
ca: cozinha e bem-estar.

HOSPITAL VERA CRUZ em 14/10/2019

INTERNADOS

Elpidia Eli Hildebrandt 
Larissa Almeida dos Santos

IGP em Santa Cruz traz agilidade

Evento na Unisc debate políticas públicas prisionais
A Universidade de Santa 

Cruz do Sul (Unisc) sedia 
nesta semana um dos maio-
res eventos multissetoriais. 
Serão realizados nesta quinta 
e sexta-feira, dias 17 e 18, o I 
Congresso Estadual de Polí-
ticas Públicas e Participação 
Social no Contexto Prisional, 
III Mostra Estadual de Expe-
riências na Saúde Prisional, 
XI Encontro Estadual dos 
Conselhos da Comunidade 

e I Encontro Intersetorial de 
Coordenadores de Saúde 
Prisional.

Na oportunidade, profis-
sionais da saúde, educação 
e segurança, pesquisadores, 
gestores, comunidade e con-
trole social irão se reunir e 
compartilhar conhecimento. 
Segundo a coordenadora 
geral do evento, Lia Gon-
çalves Possuelo, o evento 
será aberto ao público e as 

nossas equipes se deslocam 
em conjunto com as da Po-
lícia Civil”, explica o coor-
denador da unidade, perito 
criminal Maiquel Luís Santos. 

QUANDO A PERÍCIA 
É SOLICITADA
Toda infração penal que 

deixar vestígios, a autoridade 
policial irá solicitar a realiza-
ção de perícia técnica, tendo 
em vista a exigência que o arti-
go 158 do Código de Processo 
Penal faz. Segundo Santos, em 
Santa Cruz do Sul são realiza-
das as perícias criminais de 
pronto-atendimento, como 
crimes contra a vida, aciden-
tes de trânsito e explosões a 
banco, bem como outras que 
podem ser agendadas, como 
perícias mecânicas, luminol, 
coleta de DNA e outras. 

Como a grande parte dos 
vestígios coletados em locais 
de crime precisa ser proces-
sada e analisada - alguns em 
equipamentos sofisticados e 
por equipes especializadas, 
devido às competências do 
posto local -, nem todas as 
análises são realizadas em 
Santa Cruz. “Nesse sentido, as 
perícias especializadas, como 
confronto de impressões digi-
tais, análise de DNA, confron-
to balístico, extração de dados 
de celulares e muitas outras 
são feitas por laboratórios e 
equipes específicas do IGP, 
em Porto Alegre”, explica.

A exemplo está o material 
coletado no crime que tirou 
a vida do empresário Ever-
ton Luis Schuh, o Gucho, 
ocorrido em 13 de julho 
deste ano, em Vera Cruz. 
Pouco tempo após o fato, 

a perícia já estava no local, 
onde coletou impressões 
digitais para a realização 
de confronto, feito através 
da papiloscopia, em Porto 
Alegre, além do projétil, 
enviado para análise.

inscrições para participar 
devem ser feitas pela inter-
net. Até ontem, 330 pessoas 
já haviam se inscrito. “É 
uma forma da comunidade 
conhecer um pouco de tudo 
que se trabalha na área de 
políticas prisionais. É um 
evento gratuito que contará 
com a exposição de artesa-
natos feitos pelos presos e 
que foram levadas para a 
Expointer”, comenta.

Durante os dois dias, em 
diferentes espaços, ocorre-
rão palestras, mesas redon-
das, workshops e Mostras 
de Experiências em Saúde 
Prisional, dos Conselhos da 
Comunidade e Trabalho e 
Educação no contexto pri-

sional, além de exposição 
de artesanatos. O evento foi 
idealizado e organizado pela 
Unisc, Secretaria Estadual de 

Saúde do RS, Secretaria de 
Administração Penitenciária 
do RS e Conselho de Secre-
tarias Municipais de Saúde.


