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Balanço de um ano

Por Geovane Mendes Miranda
Ao completarmos um ano de IPEM, nada melhor que fazer uma honesta reflexão de nossa caminhada nestes 12
meses. Inicialmente buscamos conhecer os servidores,
os principais problemas e buscar solucioná-los no menor
espaço de tempo. Os desafios eram muitos e passavam
pelas mínimas condições de trabalho até na busca de motivação dos servidores que, em alguns casos, não acreditavam na capacidade de solução dos principais entraves
da administração publica e nas melhorias que foram ficando distantes ao longo dos tempos.
Iniciamos a reforma da sede em Contagem, da regional Belo Horizonte e Uberlândia, substituímos toda frota
de veículos médios, dando melhor condições de trabalho

Lei de Acesso à Informação em vigor
Desde o dia 16 de maio, a Lei de Acesso à Informação está em vigor no Brasil. A Lei 12.257/11 – além de reconhecer que as informações guardadas
pelo Estado são um bem público – garante, aos cidadãos acesso aos dados
oficiais do Executivo, Legislativo e Judiciário. Para isso, os órgãos
públicos garantirão um Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
mais transparente sobre os dados públicos.
Além dos gastos financeiros e de contratos, a lei garante o acompanhamento de dados gerais de programas, ações, projetos e
obras. Os links nas páginas do governo federal que dão ao cidadão
pleno acesso às informações são identificados por um selo, como
o da figura acima.
Além de órgãos e entidades públicas dos três níveis de governo,
as autarquias – caso do Ipem/MG - fundações, empresas públicas e entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos
públicos devem colocar as informações à disposição do cidadão
de forma gratuita.
Para garantir o cumprimento da Lei, o Estado de Minas viabiliza
aos cidadãos diversos meios para o acesso da informação
através do portal das transparência http://www.transparencia.
mg.gov.br, pelo telefone 155 Ligue Minas ou através postos
UAI.

a todos servidores, além de adquirir quatro novos caminhões para substituir os veículos mais velhos e que não
ofereciam boas condições.
Buscamos ainda calibrar nossos instrumentos e propomos aquisição de “massas” que será concluída nos próximos 60 dias. Passamos a discutir as metas de produção
com todos os regionais e gerentes da Sede, para que pu-

acontece no IPEM

Fiscalização de aparelhos de medir
pressão arterial

déssemos ter um planejamento próximo de nossas condições e que refletisse nossas reais capacidades de execução; ampliamos os valores disponíveis para combustíveis,
autorização para realização de concurso publico; substituímos os computadores das regionais e dentro de 20 dias
substituiremos todos da Sede em Contagem.
Não se constrói futuro e implementa mudanças com
pessimismo, não podemos perder a esperança e é preciso
renovar as expectativas daqueles que nunca as perdem.
Credito estas realizações ao esforço dos servidores, a
grande capacidade de diálogo da direção e a sensibilidade do Governo de Minas e do Inmetro, que souberam
nos ouvir e nos dar condições de avançar nestes primeiros
12 meses.
A História nos ensina que grandes empresas desapareceram por não saber se adaptar as necessidades de
mercado e não acompanharam as mudanças dos tempos.
Inovação, capacitação e absorção de novas tecnológicas
são fundamentais para nosso desenvolvimento. Neste
contexto, o SGI é um divisor de águas e deve ser cada vez
mais entendido, adotado e utilizado em nossas atividades,
pois é uma realidade e uma oportunidade de demonstramos a transparência tanto cobrada pela sociedade que
nos remunera.
Temos certeza que até o final dessa gestão, com o apoio
e profissionalismo dos servidores, conseguiremos alcançar os objetivos perseguidos por toda esfera de Governo:
“Tornar Minas o Melhor Estado de se Viver” e o IPEM, o
melhor lugar para se trabalhar. Continuemos com a luta!
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Ainda que muitas pessoas não saibam, a verificação dos
aparelhos de medir pressão arterial (esfigmomanômetros) é
anual e obrigatória. Em Minas Gerais, o IPEM – órgão delegado
do INMETRO – é o único autorizado a realizar a verificação dos
aparelhos, em uma de suas regionais ou no próprio local de uso
(hospitais, clínicas, postos de saúde e consultórios médicos.
Em 2012, o Instituto tem como meta intensificar a
verificação de esfigmomanômetros no Estado, bem como em diversos municípios
mineiros, através de suas treze regionais. Em Belo Horizonte e
Curvelo, por exemplo, foram
firmadas parcerias com Superintendências e Secretarias Municipais de Saúde para
sensibilizar as entidades médicas sobre a obrigatoriedade e
importância das verificações dos
aparelhos de pressão arterial.
O consumidor também deve estar atento a essa fiscalização, e cobrar do profissional de saúde que só utilize aparelhos que
apresentam o símbolo do Inmetro, seja nacional ou importado. Ele
também deve observar se o aparelho possui o selo que indica se
foi verificado e aprovado pelo Inmetro. O aparelho verificado e em
conformidade com os parâmetros técnicos metrológicos representa um gasto menor para os sistemas públicos e privados de saúde
e uma segurança a mais para o consumidor.

entrevista

Dr. Ivan Alves Soares: um novo olhar a frente da diretoria do IPEM-MG

D

outor Ivan Alves Soares,
Diretor geral do IPEM-MG,
é formado pela Universidade Católica de Minas Gerais, PUC, em Ciências Econômicas
e em Direito pela Faculdade Arnaldo
Janssen e pós-graduado em Direito
Público e Direito Processual Civil.
Desde de 2003 até assumir esse
novo cargo, desenvolveu vários trabalhos em órgãos públicos e secretarias estaduais, como Diretor do
Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais (Detel) e
também como Subsecretario da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Sedru).
P: Qual foi a sua reação ao ser convidado para dirigir o IPEM?
Em primeiro lugar, foi um enorme
orgulho ter sido nomeado para dirigir um
órgão cujo trabalho
atinge
diretamente
a população. São 45
anos de existência,
45 anos de trabalho
de pessoas extremamente competentes,
que possuem um conhecimento
técnico
nas áreas de Metrologia Legal e Qualidade.
Hoje, o gestor público
não trabalha mais sozinho. Ele deve ser um
líder, com capacidade
de diálogo e interlocução. No Ipem, sinto
que desenvolvemos uma gestão
compartilhada, todos os resultados – positivos ou negativos – são
compartilhados. Por isso, sou muito grato a todos que me acolheram.
P: Como funciona a parceria IPEM/
Inmetro?
Como órgão delegado do Inmetro,
temos que seguir suas recomendações, assim como os outros 26
Ipem´s que compõem a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade Industrial (RBMLQ-I). O interessante é que logo após assumir
a diretoria do Instituto, participei
de uma reunião regional em agosto
de 2011, onde o Inmetro já define
todo o plano de trabalho e plano de
aplicação para os seis meses se-

guintes. A cada semestre, são realizadas duas reuniões: uma regional,
com os dirigentes de cada região
do país, no nosso caso, Sudeste; e
reuniões plenárias, com representantes de todos os órgãos delegados. É uma experiência de êxito e
que possibilita definir metas de trabalho. No caso do Ipem-MG, o planejamento 2012/2013 já está pronto.
P: Quais as principais conquistas
de sua gestão?
Quando cheguei ao Ipem, já estava em curso a regulamentação do
Prêmio Produtividade, uma reivindicação antiga dos servidores e de
outras diretorias, que, há quinze
anos, batalham por sua implantação. O que fizemos foi apenas dar
um impulso final e, neste ano, ele foi

pago pela primeira vez. Já em agosto o prêmio será pago novamente.
Mas é claro que o decreto do Prêmio Produtividade pode ser revisto
e até aperfeiçoado. Uma conquista
importante foi a reforma da sede – já
em sua fase final – da regional BH e
Uberlândia. Juntamos, ainda, o jurídico e arrecadação, o que possibilita um trabalho mais eficiente. O vale
alimentação também foi reajustado
e outra conquista importante foi a
locação para renovação da frota de
veículos. A locação hoje é adotada
pelos órgãos públicos porque se
mostrou mais eficiente e viável economicamente. No caso do Ipem, os
carros locados são adaptados para
o transporte de massas, e oferecem
maior conforto e segurança para

nossos servidores. Finalmente, ainda esse ano, está prevista licitação
para compra de massas e pesos
para renovação do material de trabalho dos nossos metrologistas.
P: Há previsão de concurso público
para o IPEM-MG?
Já recebemos autorização da
SEPLAG para realização de nosso
concurso. A previsão é que ele
seja realizado ainda em 2012, com
75 vagas para nível superior e 2º
grau. Temos uma grande carência
de profissionais, já que em seus
45 anos de existência, o Instituto
realizou apenas um concurso,
em 2006. Precisamos repor os
servidores que já se aposentaram
ou que saíram, em busca de outras
oportunidades. Como benefícios,
os futuros servidores
terão direito ao prêmio
produtividade, pago
duas vezes ao ano
– um benefício que
poucos
servidores
do Estado possuem
– vale alimentação
e
a
constante
capacitação através
dos
treinamentos
oferecidos tanto pelo
IPEM
como
pelo
Inmetro.
P: Qual a importância
da Lei de Acesso à Informação?
A Lei de Acesso chega
em um momento oportuno, já que o
Brasil hoje é reconhecido pela sua
importância econômica e política.
A transparência em todos os níveis
de governo é fundamental, porque
o patrimônio público não pode mais
ser tratado como um bem privado.
Toda a sociedade cobra mais ética
e responsabilidade dos gestores
e servidores públicos. Vejo que os
servidores do Ipem já possuem essa
postura, de cuidado com a coisa pública. Outro ponto importante, e que
tem relação com a Transparência, é
que toda a RBMLQ-I já trabalha com
o SGI (Sistema de Gestão Integrada), que permite o acompanhamento on-line do trabalho desenvolvido
por nossos servidores.
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Doação de resíduos beneficia 42 pessoas
Desde 2009, o IPEM-MG mantém
convênio com a Coopersoli - Cooperativa Solidária dos Recicladores
e Grupos Produtivos do Barreiro e
Região - para doação dos resíduos
sólidos produzidos em sua sede, em
Contagem. Mensalmente, são doados materiais como papel, plásticos,
vidros e metais, separados através
da coleta seletiva.
A implantação da coleta seletiva
no Instituto é um dos desdobramentos do Programa Ambientação, do
Governo de Minas. O Ambientação
é um programa de comunicação e
educação socioambiental – implantado nos prédios públicos do Estado – e tem como objetivo promover
a sensibilização para a mudança de
comportamento e a internalização
de atitudes ecologicamente corretas no cotidiano dos funcionários
públicos.
No caso do IPEM, após a instala-

ção das lixeiras de coletas seletivas
nos setores e corredores, foi realizada campanha de orientação dos
servidores e colaboradores do setor
de limpeza para o uso correto dos
coletores. Durante o ano, também
são realizadas campanhas educativas para reforçar, além da coleta
seletiva, o consumo consciente de
recursos como água, papéis e energia elétrica.
Além dos benefícios ambientais,
a doação dos resíduos beneficia,
hoje, geração de trabalho e renda
para 42 catadores que vivem da reciclagem. Em 2010, foram doados
3.042 kg de material; em 2011, o volume de materiais doados dobrou,
atingindo 6.213 kg e, nesse ano, até
o mês de junho, o IPEM entregou
1,6 kg de resíduos sólidos à Cooperativa. Posteriormente, o programa
será estendido às demais regionais
do IPEM-MG.

fORMAÇÃO MULTIPLICADORES

Curso capacita alunos da UNI-BH
Alunos de Gestão da Qualidade do
Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH), participaram nos
dias 30 de junho e 7 de julho, do
curso de Formação de Multiplicadores para Segurança do Consumidor
ministrado pelo IPEM-MG.
O curso que anteriormente mantinha o foco em “Educação para o
Consumo Sustentável” foi remodelado, e hoje é voltado para “Segurança do Consumidor”. É oferecido
gratuitamente e possui carga horária de 16 horas, sendo dirigido por
Técnicos da Qualidade do IPEMMG, órgão delegado do Inmetro.

Participam dessa equipe membros da Diretoria da Qualidade do
IPEM-MG: Gerente de Certificação
Voluntária, Cláudia Bicalho Rohlfs;
Gerente de Laboratórios, Marcelo
Motta Campello; Gerente de Fiscalização e Verificação Compulsória,
Raimundo Mendes Costa; além da
Gerente de Metrologia para Produtos Pré-medidos, Ângela Maria da
Cruz Araújo Cadette.
A Gerente de Certificação Voluntária Cláudia Rohlfs, afirma que o curso tem como objetivo a formação de
um cidadão consumidor participativo, crítico e consciente do seu papel

na sociedade, capaz de recusar-se
a consumir produtos e serviços de
má qualidade, que afetem sua segurança. Outra preocupação dos Multiplicadores é a disseminação das
atividades e serviços prestados pelo
Inmetro e IPEM- MG à sociedade.
Assim, ao realizar projetos dessa
natureza a instituição promove a
formação desse consumidor indutor da qualidade e viabiliza aos cidadãos acesso aos Direitos Básicos
do Consumidor, estabelecidos no
Artigo 6º do Código de Defesa do
Consumidor.
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IPEM•MG

Assessoria de Comunicação Social
Rua Cristiano França Teixeira Guimarães,
nº 80 - Cinco - Contagem, MG.
(31) 3399-7100
comunicacao@ipem.mg.gov.br
Ouvidoria 08000 335 335
Atendimento de segunda à sexta-feira.
De 8 h 30 min as 17 h.

