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É imperioso para as organizações públicas que atuam na área
tecnológica assimilar as mudanças que acontecem no mundo.
Estamos atentos a essas mudanças, readequando-as para os
novos desafios tecnológicos. A evolução exige renovação, aprimoramento de técnicas de fiscalização, desenvolvimento de
sistema tecnológico, compra de equipamentos modernos de
apoio à fiscalização, crescimento da frota e treinamento constante dos servidores, a fim de possibilitar a atualização nas
diversas tarefas e qualificações em prol do consumidor.
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Nesta edição, daremos destaque ao instrumento responsável
por indicar e registrar a velocidade e distância percorrida pelos
veículos, o cronotacógrafo, alvo do trabalho de fiscalização
realizada por nossa autarquia em todo o Estado, por se tratar
de um equipamento aliado das políticas de segurança.
Também apresentamos os novos avanços e conquistas tecnológicas que auxiliam as atividades da instituição, como a aquisição de novos softwares, servidores de domínio, arquivo,
firewall e proxy, bem como os avanços implementados pelo
Sistema de Gestão Integrada – SGI.
Abordamos, ainda, uma das ações do Programa Ambientação,
iniciativa do Governo do Estado em parceria com a autarquia,
que, nesta matéria, destaca a atuação em prol da reciclagem
das lâmpadas fluorescentes na instituição. Tal iniciativa tem por
objetivo a preservação do meio ambiente e das boas condições
de trabalho, proporcionando a conscientização ambiental entre
os colaboradores, além da segurança.
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CRONOTACÓGRAFO
SEGURANÇA NAS ESTRADAS
Instrumento responsável por medidas precisas e
inalteráveis, o cronotacógrafo ou tacógrafo, como
é popularmente conhecido, apresenta-se como
peça fundamental na redução do número de
acidentes nas estradas e rodovias, tendo por finalidade registrar as velocidades desenvolvidas pelos
veículos, tempo de parada, distância percorrida e
freadas bruscas, para fins de controle e monitoramento de seus condutores.
Nesse sentido, o equipamento torna-se um poderoso aliado das políticas de segurança de trânsito,
pois proporciona um controle efetivo e prático
sobre a operação dos veículos, colhendo informações, como horários de saída e chegada, limites
de velocidade, tempos de condução e descanso,
paradas não programadas e muitas outras.
No Brasil, sua obrigatoriedade foi estabelecida
com o advento do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), em 1997, para determinados veículos de
carga e de transporte de passageiros, devendo ser
verificado de dois em dois anos.
Para o cumprimento do especificado, o proprietário do veículo deve emitir a GRU no site http://cronotacografo.inmetro.rs.gov.br, pagar a GRU, e
dirigir-se a um posto de selagem para efetuar a
calibragem e a selagem do cronotacógrafo no
veículo. Após isso, deve efetuar o ensaio do cronotacógrafo em um posto de ensaio, lembrando que
este sempre é um posto de selagem, podendo,
portanto, realizar todo o processo.
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“

Cronotacógrafo é a caixa-preta do veículo

”

O gerente de Cronotacógrafo, Volumetria e Arqueação do IPEM-MG, Rogério Santos Bastos, informou que
existem dois tipos de fiscalização do cronotacógrafo realizados pela autarquia: uma em parceria com a Polícia
Militar Rodoviária (PMMG) e a Polícia Rodoviária Federal, e outra dentro das empresas de transporte de
passageiros e de cargas em geral.
“Essas fiscalizações são feitas em todo o Estado. De janeiro a agosto deste ano, já foram registrados 930
autos de infração, dados que mostram o empenho do IPEM-MG em ampliar a fiscalização e a conscientização
dos condutores e transportadores para a importância do uso correto do cronotacógrafo, visando aumentar a
segurança nas estradas”, frisou.
Rogério explicou que a verificação metrológica do equipamento consiste em um exame que constata a
exatidão dos dados que ele gera, como tempo, velocidade, distância e tempo de parada.
Afirmou também que o objetivo do IPEM-MG é aumentar o número de cronotacógrafos
verificados, objetivando a redução de acidentes de trânsito decorrentes de sono e fadiga
do condutor. “Nossa meta é mobilizar a sociedade e todos os agentes envolvidos com
a questão do trânsito, no intuito de conscientizar para esse grave problema”, completou.
O gerente destacou, ainda, que, se o cronotacógrafo não estiver regularizado,
isso caracteriza infração de trânsito, sendo previstas multas, pontos na carteira de habilitação do infrator e retenção do veículo até que seja sanada a
irregularidade. “A multa é imposta mediante procedimento administrativo e
pode variar, de acordo com a lei 9.933, de R$ 100,00 a R$ 1,5 milhão,
conforme o grau da penalidade”, observou Rogério, acrescentando que o
cronotacógrafo, para o transporte rodoviário, equivale à caixa-preta para o
setor aéreo.

Controle de velocidade
Controle de quilômetros
Controle de tempo
Registra de forma contínua, instantânea e inalterável a operação de veículos e
possibilita a reconstituição da viagem.
Permite acesso aos dados registrados a qualquer tempo e lugar.
Leitura dos dados é direta e universal, isto é, não necessita de equipamentos especiais.
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Reciclagem de lâmpadas
no IPEM-MG
As lâmpadas fluorescentes são um tipo de
resíduo sólido que deve ter atenção especial,
porquanto contêm gases e outros materiais
que podem ser nocivos a saúde. Com essa
preocupação, a equipe do Programa
Ambientação apresentou uma proposta
de reciclagem para o setor de Compras, que, através de pregão
eletrônico, elegeu a empresa
RECITEC para realizar o
serviço. A demanda de
lâmpadas era grande,
devido à reforma
institucional que
ocorreu no ano passado, totalizando-se 193
unidades.
Após a empresa RECITEC
entrar em contato para passar
para a equipe Ambientação a relação
de documentos e procedimentos, foi agendado um dia para a empresa realizar o serviço. A
reciclagem foi realizada no dia 22 de julho, com a
presença de dois funcionários da recicladora e de
parte da equipe Ambientação, que supervisionou e
conferiu todo o trabalho.
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A empresa RECITEC ficará agora responsável
por realizar esse trabalho no IPEM-MG sempre
que necessário, ou seja, sempre que tivermos
uma grande quantidade de lâmpadas. É importante lembrar que as lâmpadas que são
recicladas devem pertencer somente à
instituição, pois é um serviço pago por
unidade. Portanto, os funcionários
não devem trazer as suas lâmpadas
domésticas.
A iniciativa é extremamente
importante, tanto para o bem
estar e segurança dos funcionários quanto para o Meio
Ambiente. A ideia pode ser
adotada por outras instituições, comunidades de bairro e
associações. E você, o que
achou?

