
Ipem faz fiscalização inédita 
 
Equipes do laboratório da capital paulista examinaram amostras de sete produtos de grande 
consumo popular. Arroz e feijão estavam com menos quantidade do que o indicado pelos 
fabricantes. Evento ocorreu pela primeira vez em praça aberta, em estrutura montada em 
pleno centro histórico de São Paulo  
 
O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), autarquia vinculada à 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, realizou nesta quarta-feira, 12 de dezembro, 
uma verificação em praça pública na quantidade das embalagens de sete produtos pré-
medidos de grande consumo popular. Para tanto foi montada uma estrutura para realização 
dos exames no Pátio do Colégio, no centro histórico da capital paulista. O fato é inédito na 
história do Ipem-SP.  
 
Segundo o superintendente do Ipem-SP, Antonio Lourenço Pancieri, o objetivo da ação é dar 
oportunidade para o cidadão acompanhar o trabalho desenvolvido diariamente nos laboratórios 
do instituto. "A idéia é mostrar ao consumidor a transparência no modo em que é feito o 
serviço", explica Pancieri.  
 
Dos produtos examinados, arroz, sal, macarrão, lentilha, feijão e farinha de rosca, dois 
estavam com menos quantidade do que o declarado pelo fabricante na embalagem e foram 
reprovados.  
 
As 32 amostras de pacotes de 5 kg de arroz longo fino "Carrefour" apresentavam em média 8 
g a menos do que o indicado (falta de 0,16%). Já as 20 amostras de feijão preto "Caldo 
Nobre" estavam em média 3,1 g abaixo do declarado (falta de 0,31% de produto).  
 
As análises do sal refinado "Nacional" (nove amostras); biscoito recheado sabor chocolate 
"mini trakinas" (20 amostras); massa de sêmola ninho "Petybon" (14 amostras), lentilha 
"Kisabor" e a farinha de rosca "Compre Bem" não apresentaram erros contra o consumidor.  
 
Os representantes das empresas fabricantes e/ou embaladoras dos produtos analisados foram 
convidados a assistir ao exame, que teve caráter oficial de fiscalização. Nos casos em que 
houve discrepância entre o anunciado nas embalagens e o efetivamente encontrado pelo 
exame as empresas são obrigadas a retirarem os lotes do mercado e podem receber multa de 
até R$ 50 mil, dobrando em caso de reincidência.  
 
Novos veículos  
 
O Ipem-SP aproveitou a oportunidade para mostrar os novos veículos desenvolvidos para 
auxiliar nas atividades do instituto. Trata-se de três automóveis modelo Iveco, preparados 
especialmente por engenheiros do órgão para facilitar o trabalho dos técnicos.  
 
Um dos veículos foi projetado como um "escritório móvel" para dar apoio à fiscalização 
rodoviária do transporte de produtos perigosos, com computadores e outros equipamentos de 
última geração. Já os outros dois foram planejados para a coleta de mercadorias para análise 
nos laboratórios do instituto. Um dos veículos é equipado com freezer, geladeira e ar 
condicionado, para conservar o produto em conformidade com as recomendações do 
fabricante.  
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