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iROCON FORTALEZA 
A STffiL FERRAMENTAS MOTORIZADAS lLTDA. ("~ Tl HL"), ~at:dW!aifrl&lte 
qualificada no procedimento de chamamen lo de consumidores/recai/ el os Sopn, ores Elétricos 

STIHL, Modelo BGE 71 tensão 220 V, vem por seus advogados, e m eumprirneJJto ao di sposto 

no artigo 7°, inciso I da Portaria n° 487, de 15 de março de 20 12, apresentar o reL 1 ório bimestral 

de acompanhamento da campanha de chama mento aos consumidores. 

I. Números atualizados da campanha 

Conforme comunicação dirigida a esse órgã.o em 08 de outubro de ~ ·)! :;, a ST IL apurou um 

número total de 3.000 (três mi l) unidades no Bras if. (número!: de séri e ~ :!4.941.897 a 

435.424.807) a serem retrabalhadas. Dessas, 1642 (m il seiscentos e c tn.renta e d tJ , s) estavam no 

estoque da STIHL Brasil e foram , em sua to!al idade, dev id amente com:etiadas. 

Das outras 1358 (mil trezentos e cinquenta e oito) unidades, aJ~roxi rnadame J J te 1000 (mil) 
estariam com clientes fina is e aproximadamente 358 (trezentos e -~ nq u ~:nta t ::> ito) estariam 

ainda no estoque dos Pontos de Venda STI H L (nú meros d ~-: série 4JI.' 9 ~ 1. 897 a 4 l5. 134.819). 

Transcorridos aprox. 900 (novecentos) di as do in íc io desta ce.mr an 1a de rc ali, a STIHL 

informa que, de acordo com a tabela a s ·:~gu i r, das 1358 (mi l tre ;~(: n tos e c ir quenta ~: oito) 

unidades comercializadas pela STIHL, em posse dos Pontos de~ 1/enda ~ TIHL ou de 

consumidores finais, 768 (setecentos e s•~ss .;:nta e oito) foram conse·tnd ns. Esse número não se 
alterou desde o último Rela<ório BimestraL 

Em números percentuais, foram reparados 56% (cinquenta e seis r-·)· cento) <k total de 1358 
(mil trezentos e cinquenta e oito) produtos . 

Todos os consertos realizados, somados, ind uinclo dnqudes prod uL 1~ . que estav -. m no estoque 

da STIHL, correspondem a 80% (oitenta por cento) da lotalidade :lo!. pmd uto! <Jfetados pe lo 
recall. 
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