PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon Natal

Núcleo de Pesquisa
Capacitação da equipe de fiscalização no Ipem/RN – novembro de 2021
PROCON NATAL PARTICIPA DE TREINAMENTO PARA O COMBATE AO
COMERCIO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS.
A equipe de fiscalização do Instituto Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON
NATAL, participou nos dias 03, 04 e 05 de novembro de 2021, junto aos demais órgãos
administrativo de fiscalização e perícia, o Instituto de Peso e Medidas do Rio Grande do Norte
o – IPEM/RN, e o Instituto Técnico científico de perícia – ITEP/RN. A capacitação e
treinamento visa coibir o mercado ilegal de fios e cabos elétricos comercializados. A
capacitação teve orientação do Sindicato da Iindústria de Condutores Elétricos, Trefilação e
Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo – SINDICEL, junto aos servidores
convidado no combate ao comércio de fios e cabos elétricos no Rio Grande do Norte.
Após a capacitação dos servidores e a equipe de fiscalização do Procon Natal,
juntamento com os demais órgão envolvidos saíram a campo nos estabelecimentos comerciais
de venda de cabos elétricos no comércio da capital, no Alecrim na avenida Interventor
Câmara, no Bairro Nordeste na rua Araraí, no bairro de Igapó na avenida Tomás Landim, e
também na grande Natal, em São Gonçalo do Amarante na avenida Tomás Landim e em
Parnamirim na avenida Pereira Tim no bairro de Monte Castelo e Nova Parnamirim na avenida
Maria Lacerda Montenegro. Sendo assim a operação retirou do comércio aproximadamente
3.807 kg de fios elétricos. Foram fiscalizados um total de 15 (quinze) comércio e desse total,
em cinco delas houve interdição do material exposto para venda ao consumidor, como também
de seus estoques, cerca de 1.289 rolos de cabos elétricos fora de especificações e alguns sem
registro do produto valido no INMETRO.
O intuito do Procon Natal na participação do treinamento foi de capacitação e
qualificação dos fiscais do órgão para um melhor atendimento aos consumidores natalenses, e
também coibir o mercado ilegal de fios e cabos elétricos que representa 30% dos produtos
comercializados no Brasil, uma vez que os cabos elétricos devem ser obrigatoriamente,
certificados pelo INMETRO com número de registro do produto válido para garantir a
segurança da população e evitar o risco de incêndio e o desperdício de energia elétrica.
Portanto o a equipe de fiscalização do Procon Natal, adquiriu o no rall necessário para
atua na prevenção de produtos de cabos elétricos fora de especificações, e em conjunto com os
demais órgãos participantes na execução da ação de fiscalização e combater práticas ilícitas no
comércio de cabos elétricos, contribuindo para que os consumidores tenham uma melhor
qualidade desse produto na cidade do Natal e no estado do Rio Grande do Norte.
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