A Gulliver S.A. Manufatura de Brinquedos, dentro da sua política de transparência,
informa:
1 – A sua direção está mobilizada para tratar das questões relacionadas ao brinquedo
Magnetix, produzido pela canadense Mega Brands e no Brasil comercializado pela
Gulliver.
2 – Mesmo certificado pelo Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e
Qualidade Industrial -, a Gulliver – ao tomar conhecimento das recentes notícias de
episódios acontecidos com brinquedos magnéticos de vários fabricantes no exterior,
decidiu interromper, no Brasil, a comercialização dos lotes antigos, remanescentes no
País, passando a trabalhar exclusivamente com a atual versão do produto Magnetix.
3 – Na atual versão do produto Magnetix foram introduzidas modificações, que consistem
em cápsulas plásticas, vedadas, que impedem que os imãs se desprendam. Além disso, a
indicação de faixa etária passou de três para seis anos de idade.
4 – A Gulliver está adaptando o seu site (www.gulliver.com.br) para melhor esclarecer os
fatos aos seus consumidores, parceiros, autoridades, imprensa e público em geral.
5 – Desde a última quarta-feira (22/08), a Gulliver colocou à disposição, no seu SAC, um
telefone gratuito – 0800 770 2650 – para esclarecer dúvidas. Na atual fase, o serviço foi
estendido aos finais de semana, das 08h às 17h45, o que reforça o compromisso da
Gulliver com o consumidor brasileiro.
6 – A Gulliver continua trabalhando em parceria com seus distribuidores, para recolher os
lotes remanescentes da versão anterior do brinquedo Magnetix ainda disponíveis em
algumas lojas. A prioridade é o imediato atendimento ao consumidor Gulliver.
7 – A Gulliver também segue em canal direto com a canadense Mega Brands, fabricante
do brinquedo e dona da marca, para definir novas e imediatas providências em relação ao
produto antigo.
8 – Apesar de não ter sido notificada por nenhum consumidor quanto a eventuais
acidentes com as antigas versões do brinquedo Magnetix, até a presente data, a Gulliver
está em contato permanente com as autoridades brasileiras, prestando esclarecimentos de
interesse público, de acordo com o que determina a Lei.
9 – O que está sendo recolhido das lojas é a versão antiga do brinquedo Magnetix,
composta por hastes plásticas com imãs nas pontas e esferas metálicas.
10 – A Gulliver reforça que está à disposição para prestar orientações sobre os brinquedos
fabricados ou importados pela empresa.
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