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Com o aumento do consumo da população no final do ano,
por conta das festas de Natal e Réveillon, é importante que as
pessoas se mantenham mais atentas no momento da compra.
A oferta de produtos cresce e, com ela, aumenta também os
riscos de acidentes.
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Nesta edição do Notícias de Peso demos destaque especial aos
acidentes de consumo, episódio que afeta milhares de pessoas
no Brasil e no mundo todos os anos. Se a compra de brinquedos,
equipamentos de saúde, eletrodomésticos, entre outros produtos
fossem realizadas apenas em estabelecimentos sérios e com o
devido selo de conformidade do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inmetro) vários acidentes poderiam ser
prevenidos.
Outro ponto importante é que as pessoas registrem a ocorrência
de algum problema que tenham com o produto. O maior número
de denúncias e reclamações recebidas pela Ouvidora do Ipem-MG
neste ano foram de itens que estavam sem o selo de conformidade
do Inmetro e com o selo falso. Por isso, ressalto a importância da
compra ser realizada apenas em estabelecimentos legalizados.
Como a troca de veículos também se torna mais frequente nesta
época do ano, por conta do 13º salário, mostramos a importância
do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV). Com os
problemas ambientais enfrentados na atualidade por conta da
globalização, dar preferência a produtos mais econômicos e
que, consequentemente, degradem menos o meio ambiente é
fundamental para salvar o planeta.
Aproveito esta edição para desejar um Feliz Natal e um próspero
Ano Novo, com muita paz e bênçãos de Deus.
Uma boa leitura a todos.

OUVIDORIA
08000 335 335
Atendimento de segunda a sexta-feira.
Das 8h30min às 17h30min.

Ivan Alves Soares
Diretor-Geral

Conheça o novo site do Ipem
Com uma aparência mais moderna, interativa e dinâmica, o novo site do Instituto de Metrologia
e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG), lançado em 2014, facilitou a navegação do
público interno e externo. Agora, as informações de interesse público (textos, fotos, vídeos) são
acessadas com muito mais agilidade.
De acordo com o diretor-geral do Ipem-MG, Ivan Alves Soares, o novo site se tornou um instrumento
de comunicação mais eficiente, sobretudo no que se refere à divulgação de conteúdo, que são
essenciais que cheguem ao conhecimento da população. “Trabalhamos em prol do cidadão nas
relações de consumo, e o acesso a essas informações de maneira clara e fácil é fundamental para
a melhoria da qualidade de vida das pessoas, em especial nas áreas da saúde, segurança, meio
ambiente e defesa do consumidor”, destaca.
Facebook
A criação da página do Ipem-MG no Facebook, em 2012, também trouxe mais dinamismo às
ações veiculadas no site e contribuiu para estreitar a relação do cidadão com o Instituto e o
governo. Isso acontece uma vez que a ferramenta potencializa a interação e discussão dos
assuntos em destaque de maneira ampliada.

COMO ERA:

COMO FICOU:
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Brinquedo, só com
Na lista de presentes mais desejados em datas como aniversário, Dia das Crianças e Natal, os
brinquedos no geral são o foco dos adultos na hora de presentear a meninada. Entretanto, antes
da compra é essencial verificar se eles possuem o selo do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e tomar outros cuidados para que a boa ação não vire uma
enorme dor de cabeça.
Pode parecer uma bobagem, mas os brinquedos estão em primeiro lugar no ranking, com 14%,
dentre os artigos que mais causam acidentes de consumo no país, segundo dados divulgados
pelo Inmetro. O acidente de consumo acontece quando um produto ou serviço provoca dano à
saúde ou à segurança do consumidor, uma vez que foi utilizado inadequadamente ou em
desacordo com as instruções de uso do fabricante.
Conforme explicou a diretora da Qualidade de Bens e Produtos do Ipem-MG, Adriane Lacerda
Barbato, o selo do Inmetro tem a função de auxiliar as pessoas a avaliar o produto antes da
compra. “Além de verificar a presença do selo, é importante que os responsáveis não dê a criança
brinquedos fora da sua faixa etária, uma vez que os mesmos podem conter partes pequenas,
tintas tóxicas ou outros fragmentos que possam comprometer a segurança e a saúde”, afirma.
A colaboradora do Ipem-MG, Luciana Guimarães, conta que não abre mão do selo do Inmetro no
momento de presentear seus três filhos e outras crianças. Ela diz que sempre teve esse cuidado
e que a atenção redobrou ao vir trabalhar no Instituto.
“No ano passado, meu filho Mateus, de 8 anos, participou de uma palestra no Ipem-MG sobre a
importância de observar algumas informações nos produtos e, com isso, a primeira coisa que ele
faz ao ganhar um brinquedo é ver se tem a etiqueta do Inmetro. No seu último aniversário fez
questão de conferir o selo em todos os presentes, antes de brincar com o que ganhou. É legal
também porque ele passou a compartilhar a importância do selo com a irmã mais nova, amigos
e primos”, pontua.
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selo do Inmetro
Para receber o selo do Inmetro, os brinquedos passam por vários testes em laboratório. Durante
a análise são avaliadas situações do impacto e queda, que podem culminar no surgimento de
partes cortantes e pontas agudas a serem engolidas; riscos químicos, que consideram a presença
de metais pesados e tintas nocivos à saúde; ruído, que deve está dentro dos limites estabelecidos
por lei, entre outras. O manual de instruções é outro item obrigatório e deve está em português.
No caso da ocorrência de acidentes por causa de algum produto é essencial que a população
registre o ocorrido no site do Inmetro, www.inmetro.gov.br, na aba “acidentes de consumo”, e
na Ouvidoria do Ipem-MG, pelo endereço eletrônico ouvidoria@ipem.mg.gov.br ou pelo telefone
08000 335 335. É por meio dessas ferramentas que o Inmetro aperfeiçoa os produtos que são
regulamentados, podendo melhorar e selecionar os que oferecem maior risco aos consumidores
e, assim, passe a priorizá-los nos programas de avaliação da conformidade.
Operação Especial Dia das Crianças
Diversas lojas de brinquedos foram fiscalizadas pelo Ipem-MG no Estado, durante o mês de outubro.
Na operação, os fiscais checaram a presença do selo do Inmetro, bem como o indicativo de faixa
etária e alertas que devem estar contidos nos brinquedos.
Atenção papais:

* Todo brinquedo importado também deve ser submetido a testes em laboratórios reconhecidos pelo Inmetro ou
já possuir o selo de algum organismo certificador no qual o Brasil seja parceiro, como por exemplo, a Comunidade
Europeia (CE);

* Brinquedos para menores de 3 anos devem ser escolhidos com mais cuidado;
* Inspecione regularmente os brinquedos à procura de danos que possam oferecer riscos;
* Não deixe crianças pequenas encherem balões de látex ou ter contato com bexigas estouradas. O ideal é esvaziar
e descartar o balão, junto com seus pedaços, assim que a brincadeira acabar;

* Seja atento aos brinquedos que utilizam energia elétrica. Eles podem causar graves riscos, como choque elétrico;
* Só compre brinquedos em estabelecimentos formais (registrados) e exija a nota fiscal.
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Ouvidoria:

um canal aberto para o cidadão
Você sabia que pode denunciar na Ouvidoria do Instituto de Metrologia Qualidade do Estado de
Minas Gerais (Ipem-MG) os produtos que estiverem sendo comercializados de forma irregular?
Esta prestação de serviços engloba desde o comércio do Sr. João até grandes hipermercados.
As queixas mais comuns apresentadas pelas pessoas são de produtos de certificação compulsória
sendo vendidos sem o selo do Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), como
por exemplo, brinquedos e eletrodomésticos. Em seguida estão as reclamações dos consumidores
em relação aos postos de combustíveis, pão francês sendo vendido na unidade, uma vez que o
correto é no kg, e a de que a quantidade indicada na embalagem não confere com o peso real
(produtos pré-medidos).
A ouvidora do Ipem-MG, Sônia Oliveira, explica que as pessoas podem registrar suas reclamações,
denúncias, críticas, elogios ou pedidos de informações por meio do telefone 08000 335 335, pelo
correio ou pessoalmente (rua Cristiano França Teixeira Guimarães, nº 80, bairro Cinco, Contagem-MG).
“Buscamos auxiliar o cidadão para as questões que nos são apresentadas. Para isso, sempre que registramos
uma situação investigamos o ocorrido e propomos mudanças para a melhoria dos serviços que estão sendo
prestados à sociedade”, afirma.
O serviço é um canal de comunicação direto e imparcial entre o Instituto e a população que funciona
das 08h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira.

Tem alguma denúncia a fazer?
Ligue na ouvidoria do IPEM-MG
08000 335 335
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Etiqueta do Inmetro influencia
consumidor na escolha do carro
Os fatores eficiência e economia têm influenciado cada vez mais os consumidores no momento da
aquisição do veículo. Além da análise da marca, modelo, motor, espaço interno, cor, equipamentos,
entre tantas outras coisas, muitas pessoas se atentam à Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia (ENCE), que varia de “A” (mais eficiente, representado pela cor verde) até “E” (menos
eficientes, representado pela cor vermelha).
A classificação da etiqueta leva em consideração a autonomia do automóvel para cada tipo de
combustível, tanto na cidade quanto na estrada, além da quantidade de gás carbônico (CO2)
emitido por quilômetro rodado.
De acordo com a diretora da Qualidade de Bens e Produtos do Instituto de Metrologia e Qualidade
do Estado de Minas Gerais (Ipem/MG), Adriane Lacerda Barbato, as informações da etiqueta
impactam diretamente no bolso do consumidor durante a utilização do veículo e nos gases emitidos
no meio ambiente.
“Para se ter ideia, os automóveis de pequeno porte mais eficientes, no Programa Brasileiro de
Etiquetagem Veicular (PBEV), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), fazem em média 13,2 km com um litro de gasolina, enquanto os menos eficientes realizam
9,2 km. Em um ano, a economia pode chegar a cerca de R$ 900, num percurso diário de 40 km,
para quem escolher um veículo da categoria A”, compara.
Em um país como o Brasil, que conta com uma frota de mais de 40 milhões de automóveis,
quanto mais pessoas optarem por veículos mais eficientes, mais a indústria se esforçará para
atender a essa expectativa.
Atualmente, a adesão ao PBEV é voluntária para fabricantes e importadores
e deve ser renovada a cada ano. Para participar, o fornecedor deve informar
os valores de consumo de no mínimo 50% de todos seus modelos de
automóveis zero quilômetro, previstos para comercialização nesse
período.
Até 2017, a expectativa é que todos os veículos nacionais e
importados sejam comercializados com o selo do Inmetro. A
lista completa de automóveis etiquetados, com os valores,
pode ser consultada nos sites:
www.inmetro.gov.br/pbe
www.conpet.gov.br/consultacarros
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Fiscalização de produtos natalinos
Brinquedos, produtos alimentícios natalinos e pisca-piscas estão sendo alvo da fiscalização
Papai Noel, do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG).
Técnicos do Ipem-MG percorreram, nos meses de novembro e dezembro, lojas em todo o
Estado para verificar se esses produtos apresentavam alguma irregularidade.
Nos principais produtos da cesta natalina, os fiscais conferiram se a massa, volume,
comprimento e número de unidades estavam de acordo com os valores informados na
embalagem. Nos brinquedos, foi verificado o selo de segurança do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), além de informações como restrições
da faixa etária e dicas de uso. Já em relação aos pisca-piscas, os plugues devem
estar no padrão brasileiro e também exibir as informações obrigatórias.
Segundo a diretora da Qualidade de Bens e Produtos do Ipem-MG, Adriane
Lacerda Barbato, com a chegada do Natal, período de grande movimentação
no varejo, é importante que as pessoas se mantenham atentas e só comprem
brinquedos que tenham o selo do Inmetro. Quanto aos pré-medidos (embalados
e medidos sem a presença do consumidor), as pessoas que não se sentirem
seguras podem conferir o peso dos produtos nas balanças do supermercado.
Caso a suspeita se confirme, o consumidor pode relatar o ocorrido
à Ouvidoria do Ipem, pelo 08000 335 335.

Dicas para um Natal mais seguro
Árvore de Natal: na compra de uma árvore artificial, é importante
verificar se ela possui a etiqueta “resistente ao fogo”. Isso indica
que, se o produto for exposto à situação de risco de incêndio, ele é
menos vulnerável.
Pisca-pisca: no Brasil, as luminárias natalinas são regulamentadas
pela Portaria Inmetro Nº 335/2011. Como não são certificadas, não
há o “selo do Inmetro”, mas elas devem atender aos requisitos
obrigatórios informados em português (tensão; potência máxima
do conjunto; e o nome, marca ou logotipo do fabricante ou
importador). Os produtos não podem apresentar material ferroso
no condutor e os plugues devem atender ao padrão brasileiro
(com pinos de 4 mm). No momento da compra, o consumidor
também pode fazer um teste simples nos pisca-piscas. Basta
passar um ímã sobre o produto – se ele fixar na peça, é sinal de
que há material ferroso, o que é proibido, pois pode causar
curto-circuito e, consequentemente, risco de incêndio.
Fonte: Inmetro (adaptado)
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