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EM CURITIBA, MUSEU DE CIÊNCIAS FORENSES MOSTRA TRABALHO DOS PERITOS
Criado em 1970, o Museu de Ciências Forenses, conhecido como Museu
do Instituto Médico Legal (IML), em Curitiba (PR), decidiu em julho abrir as
portas para a população em geral uma vez por mês. Antes, as visitas eram
realizadas sob agendamento apenas para públicos específicos. “A gente
recebia muito e-mail de pessoas dizendo que gostaria de visitar o museu,
mas não era estudante. Era uma procura constante, pelo menos uma
mensagem dessa por dia. Como tinha essa procura, a gente resolveu
vamos abrir uma vez por mês para que as pessoas possam conhecer
nosso acervo”, explica a perita Fabíola Schutzenberger Machado, diretora
do museu.
O acervo reúne objetos de cenas de crimes, cadáveres mumificados,
casos de perícias, fetos, ossadas, maquinários antigos e materiais
relacionados ou resultantes de assassinatos, e preserva patrimônio da
Polícia Científica do Paraná. A visitação sem agendamento ocorre sempre
na última segunda-feira de cada mês. “A história do museu começa com
uma coleção de peças interessantes que chegavam ao IML. Tem desde
peças anatômicas até objetos que chegavam na toxicologia para serem
periciados. Mas o grande acervo era de peças anatômicas, como ossos,
cadáveres”, diz Fabíola.
Segundo ela, grupos de profissionais e de estudantes de áreas
relacionadas à medicina legal e ciências forenses podem fazer visitas às
instalações, com guia especializado, o que inclui a parte dos laboratórios
da instituição. Fabíola comenta que o museu recebia, antes da abertura
para o público em geral, cerca de 800 pessoas por mês, divididos em
grupos de 20 estudantes de manhã e 20 de tarde. “Teve dia que
chegamos a receber grupos de até 40 pessoas. No primeiro dia que
abrirmos para a população em geral, foram 83 pessoas”. A principal peça
do acervo, afirma, é a
a múmia de um cadáver conhecido como Paraibinha. “Já se criaram várias
lendas: que é um serial killer, que as vezes ele anda pelos corredores do
prédio. Acho que muitas pessoas vêm por causa dele. Mas na verdade
não foi serial killer, essa história é uma lenda”.
Mas há outras peças interessantes no acervo: um detector de mentiras
(polígrafo) da década de 30, maletas atuais com os equipamentos que
hoje em dia o perito leva ao local de crime, máquinas fotográficas da
década de 30 até atuais. “Temos um acervo fotográfico muito relevante
desde a década de 30 até a época de se parou de usar filmes.”, conta
Fabíola, que, ao lado de Joel Camargo, curador do museu, são
responsáveis pela programação das exposições.
Interessados em
agendar
uma
visita
devem
enviar
e-mail
para
museuforense@policiacientifica.pr.gov.br.
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Recado do presidente
Em menos de um mês teremos eleições a Presidência da
República, executivos estaduais/distrital e Legislativo (estadual e
federal). A participação na vida política do país, seja pela via
eleitoral ou das nossas entidades profissionais, é uma forma de
cada cidadão ajudar a construir um país melhor. Assim como em
outros anos, o pleito de 2022 vai contar com diversos
candidatos que conhecem nossos desafios e podem ajudar na
luta pela inclusão da autonomia da Polícia Científica na
Constituição. Neste período, necessita-se de muita parcimônia
para decidirmos o futuro da nação, sendo uma opção usar o
instinto pericial para buscarmos informações que nos leve às
melhores escolhas, o que é melhor para o país e projetos para o
desenvolvimento da perícia oficial de natureza criminal brasileira.
Afinal, nosso trabalho, de combate à violência e ao crime, afeta
diretamente o cidadão, proporcionando reflexo na sensação de
segurança e do fim da impunidade. Não nos deixemos cair em
debates polarizadores. Pesquisem, analisem propostas e façam,
cada um, a melhor escolha.

Marcos Secco
Fotos: RicardoAlmeida/SESP
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Selo vai comemorar 45 anos de criação da ABC
Renovação do site, atualização da logomarca, realização de vídeos para as redes sociais e realizações de concursos
também estão entre as ações de comunicação aprovadas em Assembleia da entidade.
A criação de um Selo Comemorativo aos 45 anos da ABC está entre as propostas apresentadas pelo presidente da
Associação, Marcos Secco, como parte do Plano de Comunicação 2022/2024 aprovado durante a Assembleia realizada em
agosto em Brasília (DF).
Além do Selo Comemorativo, previsto para ser apresentado em setembro pelo Perito Ériko Nery, do Pará, também fazem parte
do Plano de Comunicação aprovado a proposta de renovação do site da Associação, atualização da logomarca da ABC e a
gravação de vídeos com peritos oficiais dos Estados e do Distrito Federal para divulgar nas redes sociais da entidade as
diversas áreas de atendimento dos peritos e as metodologias utilizadas.
Ainda durante a Assembleia, o presidente da ABC, Marcos Secco, apresentou proposição para a realização de um concurso
jornalístico para premiar a melhores reportagens sobre temas relacionados às atividades dos peritos oficiais. O lançamento do
concurso por meio de mídia digital também será em setembro, como mais uma ação comemorativa dos 45 anos da ABC. A
premiação deverá acontecer em abril de 2023, de acordo com edital a ser divulgado até janeiro de 2023.
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Entrevista com Aldênis Cavalcante - TO

APROVAÇÃO DA PEC 76/2019
VAI FORTALECER AS
POLÍTICAS DE SEGURANÇA
PÚBLICA E TRABALHO DA
POLÍCIA CIENTÍFICA
Incluir a Polícia Científica no rol de órgãos de segurança pública, como
previsto na Proposta de Emenda Constitucional 76 (PEC 76/2019) em
discussão no Senado Federal, vai fortalecer as políticas de segurança
pública, afirma Aldênis Bezerra Cavalcante, superintendente da Polícia
Científica do Estado do Tocantins. Segundo ela, a PEC 76/2019 permitirá
melhorar a estrutura física e financeira da perícia oficial, dando maior
autonomia aos órgãos periciais e contribuindo para uma Justiça célere e
eficaz.
Como funciona a SPC Itinerante?
O projeto tem como foco o planejamento estratégico como um instrumento
para o alcance de resultados mais efetivos e céleres na satisfação das
demandas sociais e institucionais da Polícia Científica. Ele é pautado nas
mais diversas premissas, que envolvem integração, diálogo, escuta ativa e
valorização de nossos colaboradores, o que vem ao encontro do próprio
Plano Estadual de Segurança Pública (PESSE). Em cada etapa, a equipe
técnico-administrativa da Superintendência da Polícia Científica se desloca
para uma ou mais de nossas unidades regionais e seccionais,
aproximando a gestão aos anseios e necessidades locais. São realizadas
palestras e reuniões em que se apresentam o plano de gestão da Polícia
Científica para os próximos anos, os projetos e ações em andamento e
finalizados, o apanhado das principais normas publicadas na área e,
principalmente, são identificadas as demandas e levantadas sugestões de
melhorias dos núcleos então visitados. O SPC Itinerante foi iniciado no
segundo semestre de 2021, ainda na gestão da perita oficial Dunya
Wieczorek, atual diretora jurídica da ABC. Os objetivos que fizeram esse
belo projeto ganhar vida e os grandes resultados que almejávamos
alcançar nos levaram à decisão sobre sua continuidade e, hoje, estamos
muito felizes com a assertividade dessa escolha.
Esse tipo de atividade aproxima o trabalho dos peritos da sociedade?
Apesar de não haver participação direta da população durante os
encontros que marcam cada etapa do projeto, é ela sua grande
beneficiada. Isto porque essa aproximação da gestão administrativa com
os papiloscopistas, agentes de necrotomia e peritos oficiais que realizam,
diretamente, o atendimento a ocorrências e/ou ao cidadão, permite que
fluxos de trabalho sejam otimizados, sistemas, tecnologias e inovações no
serviço policial sejam implementados, levando sempre em consideração
as principais necessidades estruturais e de recursos humanos de cada
localidade e as peculiaridades das comunidades envolvida nesse
processo. Se nosso objetivo é a realização da Justiça por meio da
verdade, nosso comprometimento dever ser com o público e o interesse
desse público, de forma que possamos ser geradores de uma
transformação social e esse é um ponto que buscamos sempre fomentar
em cada passagem desse projeto.

Edição 26 - Julho-Agosto/2022

INFORMATIVO

Você poderia citar alguns resultados e aprendizados do projeto?
O projeto é transformador para nossos colaboradores, mas também
nos transforma. Com ele, passamos a compreender que o servidor
precisa dessa empatia e do cuidado do gestor, principalmente, porque
ele lida, diariamente, com situações de pressão, que dele exigem um
enorme equilíbrio emocional e psíquico, e, por isso, não podemos
permitir que o seu talento, seu comprometimento e habilidades
técnicas sejam esvaziados por problemáticas corriqueiras ou detalhes
burocráticos que podem ser facilmente resolvidos. De outro lado,
percebemos o quanto é importante conhecer a realidade de cada
diferente lugar para tornar nossos projetos mais eficazes e mesmo
viáveis na prática, além de descobrirmos ideias inovadoras criadas a
partir de poucos recursos tecnológicos ou financeiros.
Qual a importância da PEC 76/2019?
Algumas discussões ainda envolvem a matéria, especialmente no
plano de cargos que compõem a carreira policial civil e a própria
robustez do órgão, mas o importante a frisar são os objetivos dessa
proposta de alteração do texto constitucional para incluir a Polícia
Científica no rol de órgãos de segurança pública, que envolvem a
padronização da qualidade das perícias criminais em todo o país e a
própria finalidade e efetividade das políticas de segurança pública.
Nesse ponto, a PEC 76/2019 tem uma finalidade macro, em termos
institucionais, que ao invés de fragilizar um órgão, fortalece os meios
de se concretizar tais políticas de segurança com a instituição de mais
um deles, estruturado física e financeiramente, dotado de autonomia e
com maior capacidade de satisfação das demandas sociais por uma
Justiça célere e eficaz.
Como vem sendo a experiência no Tocantins?
As Polícias Civil e Científica são vinculadas à Secretaria da
Segurança Pública e estruturadas em unidades de nível de direção
superior: a Delegacia-Geral da Polícia Civil e a Superintendência da
Polícia Científica (SPC), respectivamente. À SPC, dirigida por perito
oficial de classe especial, atribuem-se as funções de direção,
planejamento, coordenação, controle e avaliação das atividades de
identificação civil e criminal e de perícia oficial criminal nas áreas de
Criminalística, de Medicina Legal e de Odontologia Legal. Como
reflexo desta autonomia, foram alcançados importantes avanços na
área, como o estabelecimento de identidade visual padronizada e
exclusiva e de um sistema digital para o gerenciamento de laudos e
acompanhamento de vestígios sob custódia do órgão de perícia oficial
e a instituição das Supervisões da Central de Custódia de Vestígios e
de Engenharia, Biossegurança e Medicina do Trabalho.
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ATUAÇÃO DOS PERITOS OFICIAIS EM DESTAQUE NA MÍDIA

Coordenadoria de Perícia e Criminalística
de Sergipe tem nova sede
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Foi inaugurada em 23 de agosto a nova sede da Coordenadoria
Geral de Perícias (Cogerp) e do Instituto de Criminalística
Manoel de Souza Pereira. O prédio, que fica localizado na
avenida Gentil Tavares, 350, em Aracaju, conta com 1.400 m2
e foi totalmente reformado para abrigar equipamentos periciais
modernos e proporcionar melhores condições de trabalho aos
peritos criminais de Sergipe. O coordenador-geral de perícias,
Nestor Barros, destacou que a nova sede é fundamental para
atender às demandas periciais em Sergipe.
Foto: SSP/SE

Motorista de app foi morta por
estrangulamento, conclui laudo do IML

asfixia

por

Em Alagoas, laudo do Instituto Médico Legal (IML), divulgado pela Polícia
Científica do Estado mostrou que a motorista de aplicativo, Amanda Pereira dos
Santos, 27 anos, morreu em decorrência de asfixia por estrangulamento.
Segundo o legista Luiz Mansur, do IML Estácio de Lima (IML de Maceió), o
corpo não apresentava evidência de abuso sexual. Foram colhidos vários
vestígios como materiais biológicos para exames posteriores. Amanda foi
encontrada morta em Maceió, horas após desaparecer durante uma corrida de
transporte por app, entre as cidades de Rio Largo e Marechal Deodoro.
Foto: arquivo pessoal/Tnh1

Softwares de processamento de imagens são empregados
para análise de provas de crime
Para obter informações específicas requisitadas pelas autoridades
policiais no decurso das investigações, a perícia criminal no Mato
Grosso lança mão de técnicas e metodologias que aliam o
conhecimento científico de diferentes áreas em busca da verdade real
dos fatos.
É o caso das perícias de áudio e vídeo, que se utiliza de princípios e
conhecimentos da área de fotogrametria - ciência que permite a
reconstrução digital de objetos, assim como a extração de medidas
precisas através de fotografias tomadas de diferentes ângulos; e
tratamento digital de imagens para a análise de conteúdo e
determinação de estimativa de altura de indivíduos.
Foto: divulgação

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 | Roraima – ARPO | Santa Catarina – SINPOSC | São Paulo – SINPCRESP | Sergipe - SINPOSE | Tocantins – SINDIPERITO

