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REGIONAIS

QUALIFICAÇÃO

Flatscan

Curso
Entre os dias 04 e 06 de outubro, será realizado o
terceiro módulo do Curso de Perícias de Incêndio e
Explosão, promovido pelos peritos criminais do setor
de Engenharia Legal do CPC Renato Chaves. O
perito criminal Arnaldo Almeida será o ministrante
do módulo, abordando o tema “Perícias de Incêndio
em Geradores e Motores Industriais”. O curso é
voltado para peritos criminais e auxiliares técnicos e
para participar é necessário realizar a inscrição pelo
site da Escola de Governança Pública do Estado do
Pará (www.starnet.inf.br/pre/).

O Centro de Perícias Científicas Renato
Chaves agora dispõe de um novo
equipamento de alta tecnologia que
proporciona 100% de precisão e rapidez em
perícias de mortes decorrentes de
ferimentos provocados por armas de fogo,
lesões internas, e traumatismos resultantes
de acidentes de trânsito e de quedas de
alturas elevadas. Trata-se do Flatscan,
máquina que permite que diversos exames
sejam realizados em corpos sem que seja
necessário fazer qualquer corte. O Estado
do Pará é o primeiro da região norte a
adquirir o equipamento, encontrado
somente em outros seis estados brasileiros.
A primeira máquina Flatscan foi implantada
na Unidade Regional do CPC em Castanhal
e a instalação do equipamento em Belém já
está em andamento.

Convocação
O futuro da perícia está em suas mãos!
A Direção Geral do CPC Renato Chaves convoca todos
os peritos criminiais, médicos legistas e auxiliares
técnicos de perícia a participarem de um debate
sobre “Perícia Brasileira e as Novas Perspectivas”,
que ocorrerá no próximo dia 10 de outubro, às 8h30, no
auditório Alfredo Machado. O debate tem como
finalidade nortear discussões a respeito do modelo de
perícia ideal para o Estado do Pará. Participe e venha
decidir o futuro da perícia paraense!

Altamira
Na última semana, a perita criminal Yara
Lins, gerente regional de Altamira, realizou
palestra em apoio à Campanha Nacional
de Combate ao Suicídio com o tema
"Aspectos técnico-periciais nos casos de
suicídio" representando o Centro de
Perícias Científicas Renato Chaves na
Câmara Municipal de Altamira. O evento
teve como objetivo informar e capacitar a
sociedade no combate ao suicídio.

ACONTECE

No mês de setembro, o perito criminal Joilson Roberto
Guimarães, representando o CPC Renato Chaves,
participou do curso "Perícias em Local de Crime Integrado
com Balística, Laboratório, Papiloscopia e Medicina Legal",
promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública
(SENASP). O curso foi ministrado na cidade de
Florianópolis.
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