MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

"- Sala 520 -Cep: 70064-900 -Brasília -DF

nirfCTO cmCUJAKJíii3^0i3£GÇTPAZSenacpj!i^

Brasília, /^ de /77í^de2013.

AOS DIRIGENTES DOS PROCONS ESTADUAIS EMUNICIPAIS DAS CAPITAIS.

Refmaçã,: Campanha
-^^^a^^^X^âS^0^ ^
de 1,5 litro, fabricado em 25/02/2013,
Senhor Dirigente,

Para conhecimento eprovidências que entender pertinentes, segue, anexa, cópia da

UN,LEVER .NOUSTR1AL LTDA., -do como ££^£ ^^

constatada apresença de solução de bmpeza, ^^iZzn^. Informamos, .anda,

que podemcansarrisco de maeimaduras ou^ de ,e— ° ^ ^ ^
que oacompanhamento dapresente campanha poderá ser feto no hMou pelo nosso telefone (61) 2025-3170.

Ateneiosamente^^^ -^C^
TAMARA AMOROSO GONÇAXVÊS"-^
Coordenadora-G^^unoHaTécnicaeProcessosAdmuttstratrvos

TM130313CSS

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

WCRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR

MOTATrrNTCA" H± -2013/CGrTPA/Senacon/MJ

g»>»..n fe Chamar—^ - nSM2.001185/201i-_/S

Brasília, \ <, de K/>2riC®* 2013.
EogjgSSáaE TTNTT.KVER INDUSTRIAL LTDA,

Assunto:
Campanha de Chamamento para reco.himento *£«*£*P"*" »*>"^
maçã, de 1,5 litro, fabricado em 25/02/2013, com vahdade ate22/12/2013.
Senhora Coordenadora-Geral,

distribuídas pelos estados de São Paulo, Eio de Jane.ro ePaiana.

Em relação ao defeito ^'^J^^t^^
,.,
m*Ttt~Z5ZÍJSSí£ÍSUL
— que aparada teria
automático de limpeza ( CIP -uean m™J
mrceber que oproduto no tanque havia se
TBA3G parou defuncionar, em razão de ter «£gft* <>£%£*£ ^ inJ0 a0 processo

ocorrido por umafalha pontual do ^T^Tn^deu ZTso^o operador da linha tentou reiniciar

esgotado (pois, porff»«™™n«" amaquie^J^^Z.t^a^p^pmO^
presente recall".

ardência na boca, caso venha aser ingerida .

reclamações de consumidores acerca daquele produto .

Aempresa informou que '^X^SSJÍ—5JSÜ

cowumftütiw me tfveram cobaio com oprorfwto ró;«to * reca/íe fl/egaram

7

Descreveu, ainda, pormenorizadamente, oplano de mídia, anexando omodelo de

comunicado aser veiculado nos meios de comunicação.
É o relatório.

Emumaprimeiraanaise^

Admmistraüvos. «—J- *• J£«£ ^87/201^0 deixar de apresentar os custos do

Diante disso,!°f^E£**£Z « SB?SSS
que^S^^^

Por fim sugere-se àremessa de oficio circular atodos os dirigentes dos Procons

BLuaiseMÚSciSde^
À consideração superior,

THAÍSAMELO

Coordenadora de Saúde e Segurança

De acordo. Ao Setor Processual para aexpedição de ofícios.
TAMARA AMOROSO GONÇALVES

Coordenadora-Geral de Consultoria Técnica eProcessos Administrativos

TMI40313CSS

