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AOS DIRIGENTES DOS PROCONS ESTADUAIS EMUNICIPAIS DAS CAPITAIS.

Ref: Campanha de Chamamento para substituição do par de rodas laterais das bicicletas; modelo

Cecizm^Aro 12, com número de chassi final "ST, fabricadas entre 01 de janeno de 2011 a30
de outubro de 2011.

Senhor Dirigente,

!

Para conhecimento e providencias que entender pertinentes, segue, anexa, cópia da

Nota TécnS exJeSnos auL da Campanha de Chamamento - recail ".—da pela
pelo nosso telefone (61) 2025-3170.
Atenciosamente,

/

^-v

TAMARA AMOROSO GQNÇAL

Coordenadora-Geral de Consultoria Técnica eProcessos Administrativos

NEMMSCSS 23.09.20i3
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Fornecedor: CALOI NORTE S/A.

'

.

'

'

Assunto: Campanha de Chamamento para substituição do par de rodas laterais das bicicletas
modelo Cecizinha Aro 12, com número de chassi final "SP', febricadas entre 01 de janeiro de
2011 a 30 de outubro de 2011.

N

Senhora Coordenadora-Geral,

1

Opresente feito trata de Campanha de Reco// promovida pela empresa CALÓI NORTE

2

Segundo informações da empresa, aCampanha de Chamamento com inicio em 21 de

S/A. com oobjetivo de convocar os consurnidores a comparecer aum de seus representantes
para substituição do par de rodas laterais das bicicletas acima descritas.

setembro de 2013, abrange 3.941 (três mil novecentos equarenta euma) bicicletas, com numero
de chassi final."Sr, fabricadas entre 01 de janeiro de 2011a 30 de outubro de 2011.

3
W relação ao defeito constatado, aempresa informou, quanto às rodas laterais, que "O
resultado do tesü realizado pelo Programa de Verificação da Conformidade de Bicicletas

Infantis apurou, quanto àdefleção 40mm/52mm, quando omáximo estabelecido^ na norma é
25mm; equanto àdeformação:35MM/30MM quando qmáximo na norma éI5mm .

4

Quanto aos riscos àsaúde eàsegurança apresentados, alegou que "A oscilação da

6.

Aempresainformou, ouírossim, que não tem conhecimento da ocorrência de acidentes

resistência das rodas lateraispode gerar instabilidade no movimento depedalar da criança, que
pode gerar desequilíbrio epossibilitar sua queda".
envolvendo o problema emtela.

7.

Descreveu, ainda, oplano de mídia eseus custos, anexando omodelo de comunicado a

ser.veiculado nos meios de comunicação.
É o relatório.
\

NEMMSCSS 23.09.2013.
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Em uma primeira análise desta Coordenação de Saúde eSegurança, constatou-se que o

fornecedor iniciou Campanha de Recall fora dos padrões determinados pela Lei n. 8.078/90, bem
como pela PortariaMJn. 487/2012, ao deixar de informar:

;

.

(i) data emodo pelo qual apericulosida.de foi detectada;
"(ii) horário de veiculação do aviso de risco em Rádio eTelevisão;

(iii) aquantidade numérica de produtos afetados em cada um dos estados da federação.
'
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Diante disso, considerando agravidade do risco àsaúde eà segurança apresentado aos

consumidores, em decorrência da possibilidade de ferimentos aos usuários, sugere-se, nos termos

do §4° do artigo 55 da Lei n. 8.078/90, aexpedição de Notificação àempresa CALOI NORTE
S/A., para que proceda àregularização da Campanha, prestando as informações supracitadas.
10.

Por fim, sugere-se a remessa de ofício -circular a todos os dirigentes dos Procons

Estaduais eMunicipais de Capitais, para conhecimento da Campanha de Chamamento emtela.
À Consideração Superior.
nico:

TERIC M. M. D~B SOUZA

Chefe de Serviço.

Coordenadora de Saúde e Segurança

De acordo. Ao Setor Processual para à expedição danotificação e\>fícios.
TAMARA AMOROSO GONÇALVES

Coordenadorá-Geral de Consultoria Técnica eProcessos Adininistrativos
^-

