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Para comemorar o Dia do Perito Papilos-

copista, celebrado oficialmente no 05 de 

fevereiro, o Sindicato dos Papiloscopistas 

e Peritos Oficiais de MS reuniu seus fili-

ados em um coffee break, no Instituto de 

Identificação “Gonçalo Pereira”, em Cam-

po Grande. 

O presidente do SINPAP/MS, Rubens 

Cyles Pereira, e a direção do Instituto de 

Identificação parabenizaram os Peritos 

Papiloscopistas e agradeceram pela dedi-

cação ao trabalho, desde os profissionais 

antigos aos mais novos.  

Ainda na ocasião, foram entregues aos 

filiados brindes de lembrança pela data 

comemorativa. 

Comemoração 

“SINPAP na Mídia” 

01 

Papiloscopista participa do         

programa Cidade Alerta MS para 

falar sobre a profissão 

No dia 05 de fevereiro, a relações 
públicas do SINPAP/MS,  perita 
papiloscopista Danielle Bueno 
participou do programa Cidade 
Alerta MS, da TV MS Record. 

Durante a entrevista, ela explicou  
como é desenvolvido o trabalho 
dos Papiloscopistas e falou da im-
portância deste ofício para a se-
gurança   pública, destacando 
casos               importantes solu-
cionados graças à ciência espe-
cializada em identificação hu-
mana. 

SINPAP/MS reúne filiados para comemorar o  

Dia do Perito Papiloscopista 



Instituto de 

Identificação 

“Gonçalo   

Pereira” tem 

novo diretor 

A Coordenadora-

Geral de Perícias do 

Estado de Mato Gros-

so do Sul divulgou, 

por meio do Diário 

Oficial nº 9.591 (do 

mês de feverei-

ro/2018), a designa-

ção do servidor  

Maurilton Ferreira 

de Souza, Perito Pa-

piloscopista, Classe 

Especial, para exercer 

a função de confiança 

de Diretor do Instituto 

de Identificação 

“Gonçalo Perei-

ra” (IIGP). 

Há um ano, o site do 
Sindicato dos Papilosco-
pistas e Peritos Oficiais 
de Mato Grosso do Sul 
(SINPAP/MS) passou 
por reformulação e está 
de "cara nova".  

A logomarca do sindica-
to também foi modifica-
da, porém manteve a 
principal característica 
que identifica os Peritos 
Papiloscopistas, a lupa e 
a impressão digital. 
 
O objetivo da mudança  
foi aprimorar e facilitar 
o acesso ao principal 
meio de comunicação do 
sindicato.  

Com o novo site do 
SINPAP/MS é possível 
enviar mensagens por 
meio do Fale Conosco.  

FILIAÇÃO ONLINE 

Para os Papiloscopistas 
que ainda não fazem 
parte do SINPAP/MS e 
queiram se unir à en-
tidade, no site há o es-
paço “Filiação” com a 
ficha que pode ser 
preenchida online, com 
os devidos dados, e 
logo em seguida será 
gerada a ficha de fil-
iação.  

 

Acesse o site e o            
Facebook: 

Interação digital 
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Fique por dentro das novidades     

acessando o site do SINPAP/MS 



Perita Papiloscopista de MS é convidada   para    

ministrar aulas na Força Nacional de                     

Segurança Pública 

R 
epresentando o estado de Mato Gros-
so do Sul na 10ª Instrução de Nivela-
mento de Conhecimento (INC) para 

Policiais Civis e Profissionais da Perícia, em 
Brasília, a Perita Papiloscopista Giselia Sub-
til Maldonado foi convidada pela Força Na-
cional de Segurança Pública para ministrar 
aulas sobre Perícia Papiloscópica Forense, 
nos dias 11, 12 e 13 de abril, para as novas 
turmas em formação da FNSP.  

Para esta função, as atividades educacionais 
de docência exigem profissionais com alto 
nível de conhecimento técnico e pedagógico, 
além de participações anteriores bem sucedi-
das em outras edições de treinamentos da 
Força Nacional.   

Com 15 anos de carreira, a papiloscopista 
tem em seu currículo importantes experiên-
cias que a tornaram referência dentro da sua 
especialidade. Giselia destaca que essa Ins-
trução é voltada para peritos de todo o Bra-
sil. Ela acredita que sua participação pode 
contribuir ainda mais para a valorização e 
reconhecimento dos profissionais de MS. 
“Receber esse convite é algo valioso. É uma 
realização pessoal extremamente gratifican-
te, fruto de muito trabalho e dedicação à Pa-
piloscopia. Além se ser uma oportunidade de 
mostrar a perícia papiloscópica sul-mato-
grossense em âmbito nacional”, ressalta. 

Atuações profissionais tornaram a papi-
loscopista reconhecida até na região nor-
deste 

No início de 2017, Giselia foi enviada à Ara-
caju (SE) para realizar um diagnóstico da 
perícia criminal daquele Estado, com o obje-
tivo de dar início ao Plano Nacional de Segu-
rança Pública de Combate a Homicídio, do 
Ministério da Justiça.  

Posteriormente, foi mobilizada para atuar em 

Natal (RN), considerada uma das capitais 
mais violentas do país. Em Natal, Giselia 
atuou em parceria com os peritos locais, 
prestando apoio técnico operacional, confec-
ção de laudos de demandas reprimidas e con-
fecção de laudos de perícias requisitados dia-
riamente, desta forma, a Papiloscopista Gise-
lia pôde auxiliar o Instituto Técnico Científi-
co (ITEP-RN) a atingir as metas e diretrizes 
operacionais e administrativas traçadas pela 
gestão.   

Em relação aos exames periciais, Giselia atu-
ou mais em perícias necropapiloscópicas, por 
conta dos altos índices de homicídios regis-
trados na cidade, e o aumento da demanda de 
entrada de cadáveres no IML (Instituto Mé-
dico Legal), que necessitam de identificação 
para liberação dos corpos.  

Além de perícias em objetos e veículos pro-
venientes de crimes que envolviam homicí-
dios. 

Por meio da coleta das impressões digitais 
foram identificados os dois autores envolvi-
dos no crime. A realização dessa perícia foi 
fundamental para a Polícia Civil do Rio 
Grande do Norte, já que possibilitou solucio-
nar o caso e desmantelar uma quadrilha es-
pecializada em roubo a bancos e malotes. 
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Força Nacional 



Com o tema ‘Modernização da Polícia Civil’, SINPAP/MS             

participa do XIV CONFEIPOL 

Nos dias 13 e 14 de abril foi realizado o Con-

gresso Interestadual da FEIPOL Centro-Oeste 

e Norte (XIV CONFEIPOL).  

A diretoria do Sindicato dos Papiloscopistas e 

Peritos Oficiais de Mato Grosso do Sul 

(SINPAP/MS) apoiou e também marcou 

presença no evento que abordou o tema: Mod-

ernização da Polícia Civil, Lei Orgânica 

Nacional da Polícia Civil e o projeto Oficial 

de Polícia Judiciária. As discussões também 

estiveram relacionadas à melhoria da Se-

gurança Pública e a valorização dos policiais 

civis. 

Lideranças das entidades de todo país pu-

deram apresentar relevantes sugestões para a 

modernização da Polícia Civil. 

Sediado na sede do SINPOL-MS (Sindicato 

dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul), o 

Congresso reuniu importantes personalidades 

do âmbito da segurança pública. 

No primeiro semestre de 2018, o Sindica-

to dos Papiloscopistas e Peritos Oficiais 

de Mato Grosso do Sul (SINPAP/MS) 

por meio da Assessoria Jurídica do sin-

dicato, iniciou um processo de Mandado 

de Segurança, referente às diárias dos 

atendimentos que os Peritos Papilosco-

pistas    realizam em cidades que não se-

jam de    sua origem. 

Com esta ação, julgada no Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul 

(TJMS), o sindicato cumpre seu dever, 

que é de resguardar os Peritos Papilos-

copistas em todos os seus aspectos, 

desde as condições de trabalho, uti-

lização e disponilização de equipamen-

tos até as funções hierárquicas, gar-

antindo ambientes de trabalho seguros. 

Os interessados podem consultar o pro-

cesso em tramitação acessando 

(www.tjms.jus.br/) pelo número: 

0811635-05.2018.8.12.0001.  

 

JURÍDICO 
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SINPAP/MS inicia processo judicial para respaldo de diárias de 

atendimentos de Peritos Papiloscopistas 



Para comemorar o Dia das Mães, no 

dia 11 de maio, a Polícia Civil de Mato 

Grosso do Sul realizou o III Torneio de 

Tiro da Mãe Policial.   

Dentre as participantes estava a Perita 

Papiloscopista Silvia Madelini Fer-

nandes, que com muita concentração e 

dedicação obteve o 3º lugar na com-

petição.  

Na ocasião, houve sorteio de vários 

brindes, momentos de descontração. 

Papiloscopista conquista premiação no                            

III Torneio de Tiro Mãe Policial 

O presidente do Sindicato dos 
Papiloscopistas e Peritos Oficiais de 
Mato Grosso do Sul (SINPAP/MS), 
Rubens Cyles Pereira, participou no 
mês de maio, juntamente com outras 
entidades de classe de uma reunião 
com os advogados da Ação de In-
constitucionalidade da Lei da Previ-
dência Estadual. 

Durante o encontro, a banca de ad-
vogados esclareceu todo o trâmite da 
ADIN referente à Reforma da Previ-
dência Estadual e também tirou 
dúvidas dos representantes de classe.  

SINPAP/MS participa de reunião que abordou Ação de                           

Inconstitucionalidade da Lei da Previdência Estadual 
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Peritos Papiloscopistas da Regional de Ponta Porã foram acionados 

para a realização de perícia após atentado criminoso contra o prefei-

to de Paranhos, Dirceu Bettoni, no dia 14 de junho.  

 

No cenário do crime, os papiloscopistas fizeram levantamento do lo-

cal, e coleta de vestígios de fragmentos de impressões digitais no  

veículo do prefeito e, também, em uma moto utilizada durante o cri-

me, o que foi fundamental para identificar os suspeitos. 

 

Utilizando técnicas papiloscópicas, com o auxílio do AFIS, chegou-

se aos suspeitos. O fato também repercutiu na imprensa nacional. 

 

O trabalho da Perícia Papiloscópica é fundamental para a obtenção 

de resultados ágeis e precisos. A atuação da Polícia Civil ganhou re-

conhecimento e destaque pelo governo do estado. 

Ciência Papiloscópica 
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Atentado contra prefeito de Paranhos: técnicas papiloscópicas     
auxiliam na identificam de suspeitos 



Durante os meses de julho a setembro, os Pe-

ritos Papiloscopistas da regional de Corumbá 

(MS) participam de uma grande ação social, 

que atende militares da Marinha do Brasil e 

seus familiares. A estimativa é que sejam 

atendidas 380 pessoas. 

Esta ação, denominada Cidadania das águas é 

um Projeto elaborado pela Perita Papilosco-

pista Chefe do posto de Identificação, Lidiane 

de Brito Curto, que ressalta a importância da 

identificação civil dos militares. “A Marinha 

do Brasil, em específico o 6º Distrito Naval, 

participa de ações em países do Mercado Co-

mum do Sul onde é exigido RG civil, o funci-

onal não é válido para entrada nos países do 

MERCOSUL e muitos possuem RG com 

mais de 10 anos de expedição.” 

De acordo com Lidiane, o Projeto foi apre-

sentado ao Chefe de Estado Maior da Mari-

nha, que prontamente realizou pesquisa junto 

às OM’S (Organizações Militares). 

A ação terá agenda de três dias por mês dedi-

cados a atender as Organizações Militares, Na-

vios e Hospital Naval, os atendimentos serão 

feitos pela equipe de Peritos Papiloscopistas 

da regional de Corumbá. 

A Chefe do Posto de Identificação destaca, 

ainda, que todos os anos recebe pedidos de pri-

oridade de confecção e expedição de RG pró-

ximo a viagens realizadas pela Marinha. “Isso 

acaba tumultuando os trabalhos e nem sempre 

podemos atender. Nosso Posto atendeu cerca 

de 200 pessoas em 2017 em viagem de missão 

para Argentina, e neste ano atendemos 70 pes-

soas que foram em missão para o Paraguai”, 

explica Lidiane. 

“Nesta ação vamos levar cidadania e identifi-

cando cidadãos que utilizam apenas RG funci-

onal. Isso alimentará nosso banco de dados e 

mostrará a importância do Posto de Identifica-

ção da cidade de Corumbá”, conclui. 

Participação em outras ações sociais 

Os Peritos Papiloscopistas da regional de Co-

rumbá já contribuíram com diversas outros 

projetos, como a Ação cívico-social no Assen-

tamento Urucum, com Exército Brasileiro; 

Também prestaram atendimentos na Escola 

CAIC, durante a I Ação ao imigrante e ao filho 

de imigrante, realizando a identificação Civil 

dos nascidos no Brasil e orientações documen-

tais e em conjunto com Laboratório de Estudos 

Fronteiriços, em 2017. 

 

 

Papiloscopistas de Corumbá participam de Ação junto à          

Marinha do Brasil, projeto é denominado “Cidadania das águas”  
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Cidadania 



 

Em junho foi realizada a solenidade de 

posse dos membros eleitos para o Con-

selho Superior da Polícia Civil de Mato 

Grosso do Sul (CSPC), presidida pelo 

Delegado-Geral da Polícia Civil, o Dr. 

Marcelo Vargas Lopes. 

A eleição ocorreu por meio eletrônico 

no último dia 24 de Maio de 2018, e os 

novos membros do Conselho Superior 

da Polícia da Civil atuarão pelos próxi-

mos 2 anos. 

A carreira de Perito Papiloscopista está 

representada pelos seguintes nomes: 

Marcos Gonsales Soares; Daniel Ferrei-

ra de Freitas; Alexandre Ferreira da Sil-

va; Angelice Maria Nery da Silva; e Luiz 

Fernando Coelho Soares. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidade do Conselho Superior de        

Polícia Civil 

O Conselho Superior da Polícia Civil 

(CSPC) é composto por                                      

Delegados de Polícia, Investigadores, Es-

crivães, Perito Oficial Forense, Perito Pa-

piloscopista e Agente de Polícia Científi-

ca, e tendo ainda como convidada a Dra. 

Glória Setsuko Suzuki.  

Tem a responsabilidade de analisar os 

processos relativos às proposições de al-

terações legislativas referentes à Polícia 

Civil, promoções funcionais, dentre ou-

tros. 

De acordo com o DECRETO Nº 12.119, 

DE 6 DE JULHO DE 2006, o Conselho 

Superior da Polícia Civil (CSPC), institu-

ído pelo art. 9º da Lei Complementar nº 

114, de 19 de dezembro de 2005, é um 

órgão colegiado de natureza consultiva e 

deliberativa, tem por finalidade a coorde-

nação, a fiscalização e a supervisão da 

atuação da Polícia Civil, velando pela 

obediência aos seus princípios institucio-

nais, ao cumprimento de suas funções 

institucionais e à execução de suas com-

petências. 
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CSPC Eleitos tomam posse das funções no  
Conselho Superior Da Polícia Civil/MS  



 

“Nova impressão” completa um ano de inauguração, filiados podem   

aproveitar espaço de convívio 

Em junho de 2017,  a estrutura interna do SIN-

PAP/MS passou por melhorias significativas. 

Além de pintura do prédio,  foi inaugurado o 

“Nova Impressão”,  um espaço de lazer e con-

vívio do sindicato. 

 

Você, Perito Papiloscopista, lotado em Campo 

Grande ou em cidades do interior, que ainda 

não é filiado e deseja participar das ações do 

sindicato, ou mesmo ter acesso à nova estrutu-

ra da sede, é muito simples: Filie-se ao      

SINPAP. O preenchimento da ficha de filiação 

pode ser feito online. Procure                                     

a aba “FILIAÇÃO”, preencha todos os dados e 

clique em “GERAR FICHA DE FILIAÇÃO”, 

e pronto, você já fará parte do time             

SINPAP/MS. Em caso de dúvidas, entre em 

contato conosco por telefone, e-mail ou       

pessoalmente: 
Telefone: (67) 3347-0585  

E-mail: contatos@sinpapms.org.br                  

Endereço: Rua Montevideo, n° 86  

Bairro Piratininga, Campo Grande (MS). 

Q uer fazer parte do nosso time e contribuir com o crescimento do     
sindicato? É muito simples, FILIE-SE ao SINPAP/MS e ajude a     

fortalecer a categoria.   
 

Acesse WWW.SINPAPMS.ORG.BR e preencha a ficha de filiação   
online, mas se  preferir pode comparecer à sede do sindicato e                              
se filiar de forma presencial.  Aí aproveita para tomar aquele            
cafezinho!  

Você sempre será muito bem-vindo. 
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Campanha: Seja nosso Filiado! 



CONVÊNIOS FIRMADOS PELO SINPAP/MS 
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“CONVÊNIOS FIRMADOS PELO SINPAP/MS” 



DIRETORIA EXECUTIVA  
 

Presidente:  Rubens Cyles Pereira  
 

Vice-presidente:  Elfrido Ornellas  
 

1º Secretária:  Tatiane de Queiroz Florentino  
 

2º Secretária:   Ana Luiza Santana  
 

1º Tesoureira:  Silvia Madelini Fernandes  
 

2º Tesoureira:  Luiz Carlos Ferreira de Oliveira  
 

Relações Públicas: Danielle Bueno Fernandes da Silva  
 

Assessora de Relações Públicas:  Maira Gasques Chaves   
 

CONSELHO FISCAL  
 

Conselheiros: Thaisa Pedrosa Mesa Fredo   
 

                                          Marcos Paulo Nascimento de Oliveira   
 

                                      Mônica Felix Andrade Nascimento 
 
 

Suplentes: Regiane da Silva Souza   
 

                   Luiz Humberto Barboza   
 

                                      Wandra José Leite Jacques Benites 

GESTÃO 2017-2019  SINPAP/MS 
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