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Ibametro alerta para falha e recall de brinquedo que pode causar ferimento
Notícias
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Empresa faz Recall: Após notificação do Inmetro, a empresa está realizando um recall voluntário do
produto.

O Ibametro, órgão delegado do Inmetro na Bahia, alerta sobre falha no brinquedo “Conjunto
Panelinha”, de fabricação da Zuca Toys, que pode causar ferimento na criança ao manusear o
produto.
O diretor-geral do órgão, Randerson Leal, orienta os pais: “O problema foi detectado pelo Inmetro
após a realização de ensaios com amostras do brinquedo. Foi encontrada falha no ensaio de tração,
que originou um furo na tampa da panelinha de pressão integrante do conjunto, no qual a criança
poderia prender o dedo, podendo provocar corte ou inchaço. Assim, os pais que adquiriram o
produto, nos lotes específicos divulgados pela empresa, precisam retirá-lo do contato com a criança,
como medida preventiva”. Ver números dos lotes citados abaixo. Entre as atribuições do Inmetro,
está a atividade de monitoramento de mercado dos produtos que regulamenta. Cabe aos 26 órgãos
delegados do Inmetro em todo o país ajudar a disseminar informações sobre essa atividade, visando
evitar acidentes de consumo e promover o consumo seguro no Brasil Empresa faz Recall: Após
notificação do Inmetro, a empresa está realizando um recall voluntário do produto. O “Conjunto
Panelinha” objeto do recall anunciado pela empresa possui referência 2490, código de barras
número 7898521370275, lotes 21217 a 33317 e lotes 01518 a 04518, com fabricação entre 2017 e
2018. A empresa Zuca Toys anunciou recall em seu site (http://zucatoys.com.br/recall/) e solicita
aos consumidores que adquiriram o produto nos lotes informados retirem-no do contato com a
criança, como medida preventiva. A Zuca Toys orientou os consumidores que entrem em contato
com a empresa, realizando ligação a cobrar para o número de telefone (11) 4487-6810 ou pelo
email recolhimento@zucatoys.com.br, para substituição do produto ou reembolso do valor.

http://www.ibametro.ba.gov.br
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