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VACINAÇÃO DE PERITOS CRIMINAIS COMEÇA, MAS FALTA PREVISÃO DE DATA EM 14 ESTADOS

Atividade

essencial, cujos trabalhos não foram inerrompidos
durante a pandemia, os peritos oficiais (peritos criminais, médicos
legistas e odontolegistas) já começaram a ser vacinados contra a
Covid-19 ao longo do mês de março em quatro Estados. Em outras
nove unidades da federação a previsão é que a vacinação seja feita
ainda em abril, conforme levantamento realizado pela equipe de
reportagem até o di 1o de abril.
A vacinação para os profissionais de segurança pública, categoria na
qual estão os peritos oficiais, já havia começado no Amazonas, Bahia,
Goiás e Pará. A vacinação em São Paulo, Distrito Federal, Espírito
Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina está prevista para começar
neste mês de abril. Mas a maioria dos Estados ainda não tinha
previsão de vacinação dos peritos oficinais no final de março.
Em Goiás, o governador e médico Ronaldo Caiado (DEM) marcou o
início da imunização das forças de segurança em evento no dia 29 de
março. O Perito Criminal Nikolas Charalabopoulos foi um dos que
recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca. “Acordar naquele dia
foi especial e ser vacinado mais ainda”, conta.
Nesta primeira etapa, Peritos do Instituto de Criminalística Leonardo
Rodrigues da Superintendência da Polícia Técnica Científica de Goiás
(SPTC) com até 50 anos receberam as vacinas.
O Mato Grosso é um dos estados ainda sem previsão para vacinação
de profissionais de segurança pública. Perito Criminal e médico,
Antonio Magalhães diz que a exposição dos Peritos é alta e o número
de casos de Covid-19 cresce. “Alguns já foram vacinados, mas apenas
em cidades do interior, a maioria, não”, explica Magalhães.
Ele faz parte da minoria imunizada porque se candidatou em outubro
de 2020 como voluntário na terceira fase de teste da vacina em
Cuiabá. No início de fevereiro, depois de uma convocação do
laboratório, Magalhães soube que havia sido um dos voluntários
aplicados com um placebo, mas em seguida recebeu a primeira dose
da vacina. Quinze dias depois, com a segunda dose, estava imunizado.
“Os peritos de local são, com certeza, os mais expostos”, diz
Magalhães, que também faz perícia de local. “O local de crime é um
lugar que gera aglomeração. Tem muitos curiosos, além da equipe
presente na cena do crime. Dentro dos laboratórios, o pessoal tem
feito rodízio para tentar diminuir essa situação,” comenta.
Em Goiás, apenas os Peritos Criminais que atuam nos casos de
homicídios e vísceras nos laboratórios foram vacinados.
Charalabopoulos explica que os peritos da Divisão de Perícias
Externas continuam a cumprir protolocos de segurança enquanto os
de Perícias Internas fazem rodízio para barrar o contágio.
“O nome da nossa instituição nos leva a acreditar na ciência e em suas
conclusões”, diz Charalabopoulos em relação à movimentação dos
Peritos pela imunização. De acordo com ele, a conscientização e a
perda de colegas e parentes confirmam a urgência da vacinação. Em
Goiás, a ABC perdeu o Perito Criminal Roberto Pedrosa, ex-presidente
da associação.
“A vacinação é a única coisa que temos no momento para impedir a
propagação da doença”, conclui Magalhães. Ambos concordam que
este é o caminho para que os Peritos possam voltar a servir a
sociedade sem o risco de infecção.

Recado do presidente
O início da vacinação dos peritos oficiais é um vitória da
categoria, que não parou de trabalhar nem por um dia
durante a pandemia. Mas precisamos trabalhar para que
todos os profissionais da Perícia Criminal sejam
imunizados contra a Covid-19. O Brasil já perdeu
milhares de vida, incluindo aqui a de colegas que
permaneceram em campo usando o conhecimento
científico para ajudar a esclarecer crimes.
O Brasil viveu no primeiro trimestre de 2021 o pior
momento da pandemia, com um aumento expressivo no
número de mortes e contaminados. Agora é o momento
de acelerar a vacinação da população brasileira, mas
também é o momento de mantermos, todos nós, as
medidas de prevenção, com o uso de máscara, álcool em
gel e o distanciamento social.
Leandro Lima, presidente da ABC

Perito Criminal
Antônio
Magalhães toma
vacina em MT

Equipe de peritos
apoia vacinação
em Goiás

Em GO, Polícia Científica ajuda na vacinação
Com formação acadêmica que lhes permite aplicar
vacinas, uma equipe de 14 Peritos Criminais e
Auxiliares de Autópsia está ajudando na imunização
contra a Covid-19 em Goiás desde o dia 29 de
março, quando foi iniciada a vacinação dos
servidores das forças policiais e de salvamento.
A equipe, organizada no âmbito da Polícia
Científica pelo Enfermeiro Carlos Rodrigues Alves
(lotado no Instituto Médico-Legal Aristoclides
Teixeira – IMLAT/SPTC), está atuando em apoio às
equipes da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO)
no posto de vacinação montado na Academia de
Polícia Militar (APM-GO) em Goiânia.
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NAS REDES SOCIAIS

“APLICAR A CIÊNCIA COM O OBJETIVO DE SE TRAZER JUSTIÇA ME FASCINA”

Rodrigo Evaristo Wenceslau, 42 anos, foi nomeado para o
cargo de Perito Criminal no estado do Mato Grosso do Sul em
2009. Na mesma época, decidiu criar o Perícia Criminal Brasil,
perfil que hoje conta com mais de 34 mil seguidores no
Facebook e 74 mil no Instagram. Bacharel e química, com
atribuições tecnológicas, mestre em ciência dos materiais e
doutorando pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul), também ministra cursos e workshops além de atender
como perito de local de crime e exames internos no município
de Costa Rica, MS.
O que o levou a se tornar Perito Criminal?
Assistir alguns documentários e palestras de profissionais da
área despertou o interesse na profissão. A aplicação da ciência
com o objetivo de se trazer justiça é uma das coisas que mais
me fascina em nossa profissão.
Em que momento e por que sentiu a necessidade de criar
perfis dedicados à Perícia?
Logo que fui nomeado, senti a necessidade de divulgar nosso
trabalho, muito pouco reconhecido. Resolvi então criar um
grupo que pudesse abranger a todos os colegas. Foi quando
criei, no Facebook, um grupo com o nome de Perícia Criminal
Brasil. Ao longo dos anos a procura só aumentou, a demanda
por informação foi se tornando muito maior. Posto que acabei
criando a página Perícia Criminal Brasil e o perfil no Instagram.
As dúvidas e o interesse das pessoas na profissão fizeram com
que os canais só aumentassem.
Qual o valor da inspiração para aqueles que ainda estão
tentando se tornar peritos? Como os perfis nas redes sociais
auxilia nesse sentido?
Muito importante. Estão aí as séries de televisão que não me
deixam mentir! Claro que nem sempre a realidade
apresentada na ficção das séries de TV coincide com o que de
fato um Perito encontra ao iniciar seu trabalho, mas servem
para trazer a curiosidade da população em geral para nossa
profissão. Penso que os perfis dos peritos também acabam
fazendo esse trabalho, mas nestes casos aproximam a
realidade da perícia no Brasil, o dia-dia do perito, da
população, dos aspirantes ao cargo. Mostram a nossa
importância na persecução penal e isso cada vez mais tem
incentivado as pessoas a se interessarem pelas carreiras
periciais.
Resumidamente, o que é preciso para se tornar um Perito?
Antes de mais nada, deixar bem claro que para entrar na
carreira de Perito Oficial somente por meio de concurso
público. Não vai poder faltar também muita dedicação e
estudo, primeiro para ser aprovado no concurso e depois para
se manter atualizado no desempenho da atividade. Outra
característica importante é estar preparado para coisas não
rotineiras, pelo menos aos peritos que atendem locais de
crime.

Qual a importância de divulgar o trabalho da Perícia Criminal
nas redes?
Hoje todo brasileiro tem um celular em suas mãos, as vezes
até dois! Estar fora das redes sociais, não divulgar nosso
trabalho, nossa importância e relevância na elucidação dos
crimes nestas plataformas é, no mínimo, deixar que outros
profissionais levem os créditos pelo nosso trabalho. Ou seja,
quando vemos aqueles casos de maior repercussão social e a
Justiça acaba por condenar ou inocentar alguém,
normalmente, teve o trabalho da perícia criminal, quase
sempre, como prova fundamental. E esse contato por meio
das redes sociais facilitou muito a troca de informações.
Aproximou quem não conhecia e passou a conhecer, ou quem
já tinha curiosidade e consegue falar direto com algum perito,
por exemplo.
Qual livro recomendaria para os que querem ser peritos?
Poderia indicar livros mais específicos na área de balística
forense, ou até mesmo na área de local de crime, mas como
são pessoas que querem se tornar peritos criminais, e com
base em levantamento nos últimos concursos para o cargo,
vou recomendar não um livro, mas sim alguns conteúdos que
são mais cobrados, como: português, direito penal, direto
processo penal, constitucional e criminalística. Penso que se
os aspirantes ao cargo estiverem com esses conteúdos em dia,
terão uma grande vantagem sobre os demais.
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MS –Perícia
Falta de peritos
criminais
chega
65%
investiga
falha
deaoxigênio

que vitimou seis pacientes em Campo Bom, no Rio Grande do Sul

Cinco peritos criminais do Departamento de Criminalística do Instituto-Geral de Perícias
do Rio Grande do Sul realizaram, no dia 23 de março, perícia no hospital Lauro Reus, em
Campo Bom, onde a falha de abastecimento de oxigênio líquido provocou a morte de
seis pacientes. Foram avaliados o cilindro principal, os cilindros reserva e demais
equipamentos usados para o fornecimento. Os profissionais da Seção de Engenharia
Mecânica periciaram os dutos e registros de abertura de válvulas do sistema, em busca
de falhas mecânicas. Os peritos criminais da Engenharia Elétrica avaliaram a demanda
de energia do hospital, a existência de geradores e a condição das instalações com o
objetivo de identificar pane elétrica. Os peritos da Seção de Informática fizeram a análise
do software que gerencia a comunicação entre o hospital e a empresa fornecedora, para
identificar possíveis falhas ou sabotagens no sistema. Os laudos serão enviados para a
Delegacia de Polícia Civil de Campo Bom, que está à frente da investigação.

MS – Problemas de manutenção
provocaram o superaquecimento do
motor de um avião que precisou fazer
um pouso forçado em Camapuã,
segundo análise dos peritos criminais
que abriram o motor da aeronave.
Divulgada em 17 de março, a perícia
foi realizada no aeroporto Santa
Maria, em Campo Grande. As equipes
estiveram em uma oficina, onde
estava a aeronave pilotada por um
médico de 65 anos. "Abrimos o motor
para começar a análise e verificamos
que houve problema na manutenção.
Ele estava com bloco estourado e
estamos verificando se houve erro na
manutenção, se faltou lubrificação e,
com isso, teve aquecimento e
rompimento do motor, ocasionando
superaquecimento e rompimento de
biela e do bloco do motor", afirmou ao
G1 o perito criminal Sávio Ribas.

CE - O perito legista Júlio César
Nogueira Torres foi nomeado em 16
de março para o comando da Perícia
Forense do Estado do Ceará (Pefoce).
Torres é especializado em Genética
Forense e estava no comando da
Coordenadoria
de
Análises
Laboratoriais Forenses (Calf) da
Pefoce desde o mês de fevereiro deste
ano. Anteriormente, ele supervisionou
o Núcleo de Perícias em DNA Forense,
momento em que o núcleo obteve
inúmeros resultados positivos e
colocou a Pefoce e o Estado do Ceará
em patamar de destaque entre os
estados do Norte e Nordeste. Ele é
graduado
em
Farmácia
pela
Universidade Federal do Ceará (UFC),
onde também se especializou em
análises clínicas. Torres ingressou na
Pefoce em 2006, onde comandou o
núcleo de Perícias em DNA Forense.

MT - A Polícia Civil e Perícia Oficial e
Identificação
Técnica
(Politec)
realizaram a reprodução simulada de
um caso de feminicídio no município
de Sorriso. Em janeiro deste ano,
Lucinda de Oliveira, 75, foi assassinada
pelo marido, Severino Zanchin, 89,
que também esfaqueou a filha do
casal. Foram feitas cinco simulações
para esclarecer e comparar as versões
apresentadas pelo suspeito e pelas
testemunhas e para entender a
dinâmica dos fatos. “A reconstituição
serve para dirimir dúvidas entre as
teses. Será feito um confronto
pela Politec para ver se são viáveis e
se há possíveis contradições”, explicou
o delegado Márcio Portela. O principal
suspeito tentou se matar após o crime
e, depois de passar por uma Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), encontrase em prisão domiciliar.

Governo do Paraná investirá R$ 15 milhões na construção de complexo da Unidade de Polícia Científica
O governo do Paraná investirá aproximadamente R$ 15 milhões para construir um
novo complexo que abrigará a 11ª Unidade de Polícia Científica do Norte Pioneiro,
localizado em Jacarezinho, e que abrigará o IML (Instituto Médico Legal) e o Instituto
de Criminalística. O projeto prevê uma estrutura ampla e moderna para o trabalho dos
peritos e servidores de forma geral, sendo parte do plano de expansão da Polícia
Científica do Paraná. Na região não existe Instituto de Criminalística e as demandas
são enviadas para Londrina. A previsão de início das atividades do órgão, ainda junto
ao IML na atual sede, é para abril. O complexo atenderá 28 cidades e 14 comarcas do
Norte Pioneiro, com uma população total de quase 400 mil habitantes. O complexo
será construído próximo à Clínica de Odontologia da UENP (Universidade Estadual do
Norte do Paraná), em área que foi doada pela universidade.
Entidades associadas: Acre – AAPO | Alagoas – SINPOAL | Amazonas – SINPOEAM | Bahia – ASBAC | Ceará – ACECRIM e SINDIPERITTOS| Distrito Federal – ABPC | Espírito Santo – AEPC | Goiás – ASPEC | Maranhão – APOTEC |
Mato Grosso – SINDPECO | Mato Grosso do Sul – SINPOF | Minas Gerais – ACEMG e SINDPECRI | Pará - ASPOP| Paraíba – APO | Paraná – SINPOPAR | Pernambuco – APOC | Rio de Janeiro – APERJ |
Rio Grande do Norte - SINDPERITOS-RN | Rio Grande do Sul - ACRIGS e SINDIPERITOS | Rondônia – SINPEC | Santa Catarina – SINPOSC | São Paulo – SINPCRESP | Sergipe - SINPOSE | Tocantins – SINDIPERITO
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