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Final de ano geralmente é momento de reflexão, avaliação e
relançar projetos, especialmente em organizações que trabalham
com objetivos, metas e resultados. Em novembro/13 finalizamos
o convênio com o INMETRO e iniciamos outro por mais 04 (quatro)
anos. A cada renovação percebemos uma grande evolução das
ações desenvolvidas pelo IPEM, nas áreas de Metrologia Legal e
Qualidade, por outro lado, nos propomos a novos desafios para o
quadriênio que ora iniciamos.
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A partir do novo convênio, fizemos um planejamento
com metas e recursos definidos para os próximos
com expressivos investimentos que garantam maior
nossas ações, pois um objetivo sem um plano não é
desejo.

participativo,
quatro anos,
eficiência de
mais que um

Em 2013 conseguimos concluir a instalação da bancada de “Medidores
de Energia Elétrica”, adquirimos cinco novos veículos (um caminhão
baú para recolher produtos pré-medidos, duas caminhonetes S10
cabine dupla - diesel, duas Chevrolet Spin com 7 lugares); implantamos
dois novos módulos do SGI (patrimônio e diárias); adquirimos novos
padrões de trabalho, novos computadores, notebooks para qualidade,
impressoras térmicas, máquinas fotográficas para técnicos da sede e
regionais e estamos em fase final de elaboração do projeto de reforma
e ampliação do Escritório Regional de Varginha, dentre outros projetos.
No entanto, sem dúvida, a posse dos novos servidores, bem como a
finalização do treinamento e capacitação para que possam reforçar
nossa base de campo foram uma das principais conquistas de 2013.

IPEM•MG

Como podemos observar, a despeito das dificuldades encontradas
e superadas, 2013 foi um ano exitoso, que nos impulsionam ainda
mais para a busca de novas conquistas, que só serão alcançadas
com o engajamento de todos nós.
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Atendimento de segunda a
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De 8h 30 min às 17h 30 min.
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“As coisas que queremos e que parecem
impossíveis só podem ser conseguidas com
uma teimosia pacífica”
Mahatma Ganndhi.

Por Geovane Mendes de Miranda
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças

Bombas Medidoras
de Combustíveis
Abastecer, e agora?
Nos postos de combustíveis as pessoas sempre se deparam com as
bombas medidoras que informam a quantidade em litros do produto
adquirido e o valor a ser pago. O que muitos não sabem é que para
garantir que o volume entregue corresponda realmente ao valor a ser
pago, o Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais
(Ipem-MG) realiza, sem aviso prévio, a fiscalização anual desses equipamentos.
Para isso, os fiscais do Ipem-MG vão aos postos para conferir o volume
de combustível medido pelas bombas e se cada dispositivo da máquina,
tais como mangueira, painel e bico estão em conformidade com a portaria
nº 23/1985, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro). Após os testes, as bombas aprovadas recebem os selos e
etiquetas do Ipem, além do Relatório de Verificação Metrológica. Havendo irregularidade, o estabelecimento é notificado e tem o prazo de dez
dias para solucionar o problema. Após esse período, os fiscais retornam
ao posto para constatar a execução dos reparos. Cabe ressaltar que a
manutenção dos equipamentos é obrigatoriamente realizada em oficinas
credenciadas pelo Inmetro.
No caso de haver desconfiança do consumidor no momento do
abastecimento de gasolina, álcool ou diesel, ele também poderá
solicitar que o posto realize um teste. Nesses estabelecimentos
existem medidas de volume de 20 litros capaz de comprovar se a
quantidade marcada pela bomba medidora está correta.
Caso alguma irregularidade seja encontrada, as pessoas podem
registrar o ocorrido na Ouvidoria do Ipem-MG, por meio do telefone
08000 335 335.

Fique atento!
• Antes do abastecimento observe se o valor de litros e total a pagar
estão marcando zero na bomba medidora;
• No momento do abastecimento acompanhe o trabalho do frentista;
• Verifique o valor do preço por litro;
• Confira o valor final multiplicando o preço por litro pela quantidade
de litros fornecida pela bomba medidora;
• Observe a existência do lacre na bomba medidora de combustíveis;
• Toda bomba medidora de combustível verificada mostra a marca
oficial do Inmetro.
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Cortes, arranhões ou escoriações, pancadas e quedas
são alguns dos danos causados à saúde, assim como
a segurança do consumidor. No entanto, o que muitos
consumidores não sabem é que quando um produto
ou serviço causa prejuízo à segurança e saúde do
cidadão, mesmo que tenha sido utilizado ou manuseado corretamente, é classificado como acidente de
consumo.
Esse tipo de acidente pode ocorre através de alimentos contaminados, produtos de higiene, cosméticos,
embalagens, eletrônicos, brinquedos, entre outros.
Embora sejam comuns esses tipos de acidentes em
nosso dia a dia, muitos consumidores não sabem
diferenciar o que é um acidente de consumo propriamente dito e acabam não recorrendo aos órgão de
proteção e defesa do consumidor para efetuar seu
relato e demandar seus direitos.
O Código de Defesa do consumidor (Lei nº 8.078/90)
tem como premissa dotar o consumidor através de
recursos materiais e instrumentais, a fim de que
possam equiparar com o fornecedor, visando estabilidade e harmonia nas relações de consumo.

08000 335 335
www.inmetro.gov.br
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Para tanto, no Art. 6º, incisos I, II e III, “São direitos
básicos do consumidor: I – a proteção da vida, saúde
e segurança contra os riscos provocados por práticas
no fornecimento de produtos e serviços considerados
perigosos ou nocivos; II – a educação e divulgação
sobre o consumo adequado dos produtos e serviços,
asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas
contratações; III – a informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem.”
Desta forma, considera-se extremidades cortantes
(rebarbas) em produtos infantis, alimentos estragados
e eletrodomésticos que provocam choque. Estes
produtos são considerados um dos principais causadores dos acidente de consumo.
De acordo com os dados do Sistema de Monitoramento de Acidentes do Inmetro, 15% dos acidentes foram
causados por produtos infantis, seguidos por eletrodomésticos 11%. Em terceiro lugar aparecem as embalagens, com 10%. Já os alimentos e os utensílios do lar
causam ambos 9% dos acidentes de consumo.
Contudo, para que as ações sejam mais efetivas e
proporcione uma melhor avaliação dos produtos
disponíveis no mercado, é preciso que os consumidores tenham o hábito de relatar seus acidentes de
consumo, a fim de que sejam sugeridas um nova política pública, com o intuito de que mudanças sejam
feitas, assim como exigir que só sejam vendidos com
o selo de qualidade que garante a conformidade do
produto ao consumidor.

Sistema Inmetro de
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NOVOS
SERVIDORES
IPEM-MG empossa 47 novos servidores
O Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas
Gerais (IPEM-MG) realizou no dia 21 de agosto, no auditório da Utramig, a cerimônia de posse de 47 novos servidores, para os cargos de Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade e Analista de Gestão, Metrologia e
Qualidade, aprovados no concurso público realizado no
primeiro semestre deste ano.
O evento contou com a presença do secretário de Estado
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Dr. Nárcio
Rodrigues, do coordenador Geral da Rede Brasileira de
Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I) – Inmetro, Dr.
Omer Pohlmann Filho, e do presidente da Fundação de
Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig), Dr.
José Murilo Resende, além da diretoria e de gerentes do
IPEM-MG.
Na oportunidade, o diretor geral do IPEM, Dr. Ivan Alves
Soares, cumprimentou os novos servidores ressaltando a
importância do trabalho a ser executado a partir de agora,
dentro da administração pública, em prol da população
mineira.
Em seu discurso, o secretário Nárcio Rodrigues exaltou o
trabalho desenvolvido pelo IPEM em defesa do consumidor. “O órgão exerce uma função extremamente nobre ao
prestar serviços relevantes para a sociedade. Temos que
valorizar os seus profissionais e expandir o trabalho da
instituição para todas as regiões do nosso estado. Desejo
boa sorte aos novos servidores”, afirmou.
Em seguida, o oordenador Geral da RBMLQ-I, Dr. Omer,
explicou como o Inmetro atua no país, assim como detalhou os serviços que o órgão delegou para o IPEM executar. Na ocasião, o representante do Inmetro mostrou as
atividades desenvolvidas por cada área do órgão.
Durante a cerimônia de posse, o diretor geral do IPEM
apresentou aos novos servidores a equipe técnica da
instituição, bem como os representantes das 13 regionais
em Minas Gerais.
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47

I

Aline Pimenta

nbox

Com o compromisso de estruturar o desenvolviautarquia promove treinamento em metrologia,
entre os dias 26 de agosto e 15 de outubro, em sua
sede, em Contagem, pois entende que por meio da
capacitação o trabalhador adquire melhores condições de ação e de conhecimento sobre as necessidades da instituição.

Acredito que estou preparada para exercer a
nova função, pois tenho
experiência na área.
Quero dar a minha contribuição para o fortalecimento da instituição.
Estou motivada e ciente
da responsabilidade de
defender o consumidor
do nosso estado.

O clima de motivação e ansiedade é grande entre os
Pimenta Martins, residente em Belo Horizonte e
aprovada para o cargo de analista, conta que fez o
concurso por ter uma formação técnica que abrange todo o trabalho que é executado pelo IPEM.
O técnico em informática e estudante de engenharia mecânica, Guilherme Coelho Moura, também
residente em Belo Horizonte e aprovado para o
início das atividades.
O novo servidor disse ainda que está capacitado
no IPEM. “Meu curso de engenharia mecânica é
voltado para as áreas de metrologia e qualidade,
além de utilizarmos com frequência laboratórios de
-

Guilherme Coelho

Sempre quis atuar no setor
público. Agora tenho esta
grande oportunidade e
quero aproveitá-la com
muito empenho e trabalho.
serviços que atendam com
presteza as necessidades da
sociedade mineira.
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Sustentabilidade – Responsabilidade Social Organizacional
Variáveis das questões sociais, econômicas e ambientais

Por Jovanildo Edson Rodrigues

Os principais agentes de desenvolvimento e transformações de
um país são as instituições públicas e/ou privadas que avançam
em direção ao futuro, sobre uma
perspectiva de respeito e de compromisso socioambiental. Nessa
esteira organizacional são fundamentais as contínuas ações de
cooperação, integração e participação dos agentes para a efetiva
garantia da sustentabilidade. Ou
seja, desenvolvimento de processos e pessoas para uma gestão
compartilhada de responsabilidade socioambiental.
As organizações socialmente
responsáveis são aquelas que se
mantêm firmes nos pilares de sua
visão, missão e valores éticos e
morais destinados à população.
Promovem e desenvolvem ações
que culminam em objetivos e
compromissos sociais. E assim,
estes são imediatamente reconhecidos e fortalecidos na identidade de seus colaboradores e
clientes.
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O olhar diferenciado da sustentabilidade ambiental, bem como o
das responsabilidades sociais, se
corrobora mediante parcerias com
outros segmentos da sociedade.
É fundamental o envolvimento de
todos os atores.

É preciso que haja compromisso
dos diversos segmentos para
com a sociedade, e esta, por sua
vez, se envolva pelas suas necessidades. Cada qual deve trabalhar de forma transparente,
responsável e altamente envolvida com os resultados que comprometem, ou que de alguma
forma promove impactos socioambientais.
Entende-se que hoje a maior
parte da população humana concentra-se em grandes cidades. E
que desta efervescência urbana
surgiram gerações afastadas do
convívio com a natureza, gerações essas envolvidas e alienadas por um sistema voraz de consumo. A corrida desenfreada das
grandes potências em direção ao
crescimento econômico atropelou
a coerência saudável do desenvolvimento social.

“

Não existe meio-termo: ou
aderimos ao comportamento de respeitar os limites do planeta, ou continuamos em direção ao
nosso próprio declínio.

”

Pelo retrovisor da história sabemos que a espécie humana experimenta hoje um grande desafio à
sua sustentabilidade. As perdas
do equilíbrio ambiental, acompanhadas de erosão cultural, empobreceram o comportamento ético
e espiritual do homem. Os agentes sociais precisam saber das
consequências, precisam se
envolver na base ecológica da
sustentação da vida.
O obscurantismo, o analfabetismo ambiental, pelos quais fomos

conduzidos durante décadas em
nome dos grandes avanços científicos e tecnológicos, hoje, por
consequências, nos faz experimentar um declinar da qualidade
de vida. É necessário repensar as
nossas atitudes. Estamos diante
de um modelo suicída que está
sendo replicado em quase todo o
mundo. Estamos destramando os
fios de uma complexa rede de
segurança ecológica.
A terra pode muito bem viver sem
nossa presença. O que está sob
ameaça são as nossas vidas e o
nosso futuro! Não existe meio-termo: ou aderimos ao comportamento de respeitar os limites do
planeta, ou continuamos em direção ao nosso próprio declínio.
O pensar das responsabilidades
sociais e até mesmo o pensar da
sustentabilidade já não é mais
uma preocupação com desequilíbrio ambiental existente. Mas sim,
sobretudo, uma urgente necessidade de repensar as atitudes em
função do equilíbrio e da existência de gerações futuras. É necessário diminuir as distâncias dos
discursos para a operacionalidade
das práticas.
Ainda é tempo de ações de “ecosimplicidade”. Ou seja, de ausência de pretensão e de complicação para com o sistema vida.
Ainda que isolada, a revolução
começa nas atitudes de cada um
de nós. Em uma demonstração de
consciência, de sensibilização e
participação, podemos mudar de
paradigma e alcançar a tão
pretensa paz ambiental.

