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COMUNICADO RECALL LYGOMME 

 

A Cargill Agrícola SA - CNPJ 60.498.706/0001-57 vem a público informar 

que, em cumprimento à notificação da ANVISA número 3335651/21-3 de 

24/8/2020, solicita aos seus clientes que adquiriram os produtos de uso 

exclusivo industrial Lygomme® FM 4707, lotes 13913741, 14646252, 

14775349, 14776221, 14934170, 15118425, 15122768, 15342708 caixa de 

papelão, peso Liquido 25 kg, data de Fabricação de 10/07/2020 à 

17/03/2021 e validade de 09/01/2022 à 17/03/2023 e Lygomme® FM 4753, 

lotes 13965351, 14324011, 14425223, 14646983, 14770600, 14934234, 

14934236, 15297912, 2019-232, 2019-267, 2019-283 caixa ou sacaria parda 

em papel kraft, peso Liquido 25 kg, data de Fabricação de 12/09/2019 à 

18/03/2021 e data de Validade 12/09/2021 à 18/03/2023, que realizem o 

recolhimento imediato dos mesmos, conforme esclarecido abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cargill tem o compromisso de fornecer aos clientes e consumidores 

produtos seguros e de alta qualidade. Por isso, informamos que 

identificamos resíduos de óxido de etileno (ETO) em alguns dos lotes 

listados acima. Resíduos de ETO são substâncias mutagênica e 

carcinogênica, para as quais não existem limites máximos tolerados (LMT) 

estabelecidos na legislação sanitária para esse contaminante, tanto em 

alimentos quanto em aditivos alimentares.  
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Por serem identificados nos ingredientes Lygomme® FM 4707 e FM 4753 

são potencialmente tóxicos os produtos objeto deste recolhimento, uma 

vez não submetidos ao processo de produção e industrialização, poderiam 

causar riscos à saúde. Portanto, foi dado início ao recolhimento dos 

referidos lotes dos produtos em caráter preventivo. 

Recomendamos aos nossos clientes que, caso tenham utilizado ou ainda 

possuam produtos dos lotes acima, por favor, entrem em contato 

imediatamente pela central de atendimento no telefone/SAC 0800 643 

1214 ou por meio do e-mail Solucoes_ingredientes@cargill.com, 

disponíveis para atendimento, ressarcimento ou troca do produto.  

O recolhimento do produto Lygomme não representará qualquer custo aos 

clientes, destinatários desta mensagem. 

 


