
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA – JANEIRO DE 2020 

TOTAL DE RELEASES PRODUZIDOS PELA ASCOM: 06 

TOTAL DE NOTÍCIAS PUBLICADAS NA IMPRENSA: 11 em jornais online, 20 entrevistas para 

rádio e 15 entrevistas para TV 

TOTAL DE POSTS PUBLICADOS NO INSTAGRAM E FACEBOOK:  20 posts 

 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
(PROCON de Campina Grande/PB) 

VEÍCULO Polêmica Paraiba DATA 3/01/20 

ASSUNTO Material Escolar AVALIAÇÃO Positiva 

Procon de Campina Grande traz orientações para 
compra do material escolar 

O início do ano é o período escolhido pela maioria dos pais ou 
responsáveis para aquisição do material escolar. Mas, antes de ir às 
compras, é importante que o consumidor fique atento às exigências 

feitas pelas escolas, pois, não é raro verificar abusos na lista do 

material escolar. Para se prevenir fique atento às orientações do 
Procon de Campina Grande. 

Inicialmente, o Procon orienta que o consumidor imprima uma cópia 

da Lei Municipal nº 6.556, de 24 de abril de 2017, disponível no link 
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/lei-que-dispoe-sobre-

produtos-que-nao-podem-ser-pedidos-na-lista-de-material-escolar/. 
Essa Lei municipal contém a lista de itens que as escolas particulares 

não podem cobrar dos pais ou responsáveis no ato da matrícula. 

“Os pais ou responsáveis precisam estar muito atentos à relação dos 

itens exigidos pelas escolas nas listas de material escolar. Por isso, é 
interessante ter essa Lei impressa para levar junto, na hora das 

compras, para saber se a escola não exigiu algo inapropriado. 
Objetos de uso coletivo não podem ser solicitados, independente da 

faixa etária ou grau de escolaridade do aluno ou da aluna, como é o 
caso de material de limpeza”, ressaltou o coordenador executivo do 

Procon de Campina Grande, Rivaldo Rodrigues. 

Itens como medicamentos, giz, produtos de higiene ou limpeza e 

caneta para lousa, estão na lista de materiais proibidos. São itens 
que devem ser fornecidos pela própria escola, pois a mensalidade 



deve cobrir os custos da compra dos mesmos.  Caso os materiais não 

façam parte das atividades escolares rotineiras, o consumidor deve 
checar a finalidade dos produtos solicitados. 

“Além disso, fique atento, pois a escola não pode exigir a aquisição 
de uma marca específica de nenhum produto e muito menos indicar 

em qual loja um determinado item será comprado. Nem que os 
produtos sejam adquiridos no próprio estabelecimento de ensino, 

exceto para artigos que não são vendidos no comércio, como é o caso 
de apostilas pedagógicas próprias da instituição de ensino. Fora essa 

situação, a exigência de compra na escola configura venda casada e é 
expressamente proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC)”, orienta Rivaldo. 

A seguir estão os itens que não podem ser solicitados pelas escolas 

como parte da lista de material escolar exigida: álcool, algodão, 
argila, balde de praia, balões, bolas de sopro, brinquedo, caneta para 

lousa, canudinho, carimbo, cartolina em geral, cola em geral, copos 
descartáveis, cordão, creme dental, pendrive, CD´S e DVD´S (ou 

outros produtos de mídia), elastex, envelopes, esponja para pratos, 
estêncil a álcool e óleo, fantoche, feltro, fita dupla face, fita durex em 

geral, fita para impressora, fitas decorativas, fitilhos, flanelas, garrafa 
para água, gibi infantil, giz branco e colorido, glitter, grampeador e 

grampos, isopor, jogo pedagógico e jogos em geral, lã, lenços 
descartáveis, livro de plástico para banho, lixa em geral, maquiagem, 

marcador para retroprojetor, massa de modelar, material para 

escritório (sem uso individual), material de limpeza em geral, 
medicamentos, palitos de churrasco, palito de dente e palito de 

picolé. 

Além destes produtos, também estão proibidos: papel em geral 
(exceto quando solicitado, no máximo, uma resma por aluno), papel 

higiênico, papel ofício colorido, piloto para quadro branco, pincel 
atômico, plástico para classificador, pratos descartáveis, prendedor 

para roupas, sacos plásticos, tintas em geral e tonner para 
impressora. 

Caso o consumidor tenha alguma dúvida, pode entrar em contato 

com o Procon por meio dos telefones 151 ou (83) 98185-8168 
(WhatsApp), no aplicativo para celular Procon CG Móvel e por meio 

do Fale Conosco no site https://procon.campinagrande.pb.gov.br/. 
 

 

 

 



 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
(PROCON de Campina Grande/PB) 

VEÍCULO Paraibaonline DATA 09/01/20 

ASSUNTO Material Escolar AVALIAÇÃO POSITIVA 

Procon divulga pesquisa de preços e orientações sobre 
material escolar em Campina 
 

Mesmo sendo considerado um período de férias, com a proximidade do início 

do ano letivo, papelarias e lojas em Campina Grande acabam sendo o destino 

certo de muitos consumidores. Para contribuir com o poder de compra destes e 

proporcionar alguma economia o Procon Municipal divulgou nesta quinta-feira, 

9, uma pesquisa de preços de alguns itens presentes nas listas de material 

escolar da maioria das escolas. 

O levantamento realizado nos dias 6 e 7 deste mês em cinco estabelecimentos 

comerciais da cidade apresenta a variação de preços de 27 itens. A exemplo 

do papel ofício A4, uma resma de determinada marca chega a apresentar uma 

diferença de preço entre as lojas visitadas de R$ 3,80. 

“Parece um valor pequeno, mas quando se soma muitos produtos, como é a 

realidade das listas emitidas pelas escolas, esse montante de R$ 3,80 tem uma 

grande relevância. Outra observação importante é que em Campina as escolas 

são proibidas de cobrarem alguns produtos, a exemplo de higiene e produto 

limpeza, nosso informativo traz a pesquisa de preços, a lista com esses 

materiais proibidos e também algumas orientações”, explica Rivaldo Rodrigues, 

coordenador executivo do Procon de Campina Grande. 

Os pais ou responsáveis devem ficar atentos também ao fato de que a escola 

não pode exigir a compra do material no próprio estabelecimento, e nem 

determinar marcas e locais de compra, tais atos configuram prática abusiva 

segundo o Código de Defesa do Consumidor. A pesquisa completa está 

disponível no site do Procon https://procon.campinagrande.pb.gov.br/pesquisa-

material-escolar-janeiro-2020/ . 



 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
(PROCON de Campina Grande/PB) 

VEÍCULO PB Agora DATA 10/01/20 

ASSUNTO Material Escolar AVALIAÇÃO POSITIVA 

 

Procon de CG faz pesquisa de preços de 

material escolar; confira orientações 

Mesmo sendo considerado um período de férias, com a proximidade 

do início do ano letivo, papelarias e lojas em Campina Grande acabam 

sendo o destino certo de muitos consumidores. Para contribuir com o 

poder de compra destes e proporcionar alguma economia o Procon 

Municipal divulgou nesta quinta-feira, 9, uma pesquisa de preços de 

alguns itens presentes nas listas de material escolar da maioria das 

escolas. 

O levantamento realizado nos dias 6 e 7 deste mês em cinco 

estabelecimentos comerciais da cidade apresenta a variação de preços 

de 27 itens. A exemplo do papel ofício A4, uma resma de determinada 

marca chega a apresentar uma diferença de preço entre as lojas 

visitadas de R$ 3,80. 

“Parece um valor pequeno, mas quando se soma muitos produtos, 

como é a realidade das listas emitidas pelas escolas, esse montante de 

R$ 3,80 tem uma grande relevância. Outra observação importante é 

que em Campina as escolas são proibidas de cobrarem alguns 

produtos, a exemplo de higiene e produto limpeza, nosso informativo 

traz a pesquisa de preços, a lista com esses materiais proibidos e 

também algumas orientações”, explica Rivaldo Rodrigues, coordenador 

executivo do Procon de Campina Grande. 

Os pais ou responsáveis devem ficar atentos também ao fato de que a 

escola não pode exigir a compra do material no próprio 



estabelecimento, e nem determinar marcas e locais de compra, tais 

atos configuram prática abusiva segundo o Código de Defesa do 

Consumidor. 

A pesquisa completa está disponível no site do 

Procon https://procon.campinagrande.pb.gov.br/pesquisa-material-

escolar-janeiro-2020/ . 

 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
(PROCON de Campina Grande/PB) 

VEÍCULO G1 PB DATA 09/01/20 

ASSUNTO Material Escolar AVALIAÇÃO POSITIVA 

 

Preço do material escolar pode variar quase R$ 50 em 
Campina Grande, diz Procon 
 
Levantamento registrou valores de 28 itens em cinco 

estabelecimentos. 

Desde o mês de outubro, o brasileiro viu o valor da carne bovina disparar. 

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o coordenador 

executivo do Procon de Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, destacou que o 

órgão está fiscalizando nas ruas de Campina Grande os possíveis abusos no 

valor do quilo da carne bovina. 

– Estamos procurando os eventuais abusos. Tivemos informação de um 

aumento expressivo no preço da carne. Por conta disso, começamos a 

monitorar especificamente os tipos de carne comercializados em Campina 

Grande. Fizemos esse levantamento justamente para ter um parâmetro de 

comparação, agora não tivemos ainda nenhum tipo de variação expressiva- 

disse. 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/pesquisa-material-escolar-janeiro-2020/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/pesquisa-material-escolar-janeiro-2020/


Diante dos valores, Rivaldo aconselha os consumidores substituírem a carne 

bovina por outros tipos de carne. 
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
(PROCON de Campina Grande/PB) 

VEÍCULO  Portal Correio DATA 24/01/20 

ASSUNTO Despesas de janeiro AVALIAÇÃO NEUTRA 

 

Despesas de janeiro exigem paciência e cuidado; veja 

orientações 

Consumidor deve se precaver contra oscilações e abusos nas despesas e 

fazer a gestão adequada das finanças para não ser surpreendido 

O ano de 2020 mal começou e o consumidor, que já havia enfrentado os 

diversos gastos de fim de ano, agora já se encontra na necessidade de 

permanecer com muito „jogo de cintura‟ para dar conta das novas 

despesas. 

Algumas das principais preocupações giram em torno de serviços básicos 

como transporte, educação e alimentação, dentre outros segmentos 

essenciais. O Portal Correio faz abaixo um apanhado referente às 

situações atuais de gastos necessários correspondentes a diferentes 

áreas e traz orientações de economista para que o consumidor fique 

mais seguro quanto às obrigações financeiras. 

Transportes 

Na área dos transportes, a oscilação do valor dos combustíveis e outros 

fatores como número de passageiros, salários, despesas administrativas, 

impostos, manutenção e renovação da frota são determinantes para que 

os respectivos conselhos de mobilidade sugiram ao Poder Executivo 

possíveis reajustes no preço das passagens. 



 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
(PROCON de Campina Grande/PB) 

VEÍCULO Paraibaonline DATA 06/01/20 

ASSUNTO Relatório do Procon AVALIAÇÃO POSITIVO 

 
Procon: Empresas de telefonia são campeãs de 
reclamação em Campina Grande 

Dos 5.470 atendimentos realizados pelo Procon de Campina Grande no 
período de janeiro a 31 de dezembro de 2019, cerca de 26% foram 
reclamações relativas a empresas de telefonia. 

Destas, a OI foi a campeã com 13,3% das reclamações, seguida pela TIM com 
4,5% e a Telefônica do Brasil com 4,1%. 

Má prestação do serviço, cobrança indevida nas faturas, multas altas quando 
da desistência ou cancelamento do plano ou da linha, são as principais 
reclamações contra as empresas de telefonia. 

O resultado está no Relatório Anual de Atividades 2019, publicado nesta 
segunda-feira (6) pelo Procon de Campina Grande. 

Além da telefonia, houve também 692 reclamações contra bancos, 349 
relacionadas a cursos e treinamentos, e 212 para serviços públicos. 

O documento aponta também que devido ao trabalho de modernização do 
órgão, tanto na parte instrumental quanto nas práticas administrativas, o 
trabalho desenvolvido em 2019 trouxe uma economia aproximada de R$ 5,4 
milhões de reais para o judiciário. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal explica que 
houve essa economia porque cerca de 3.252 ações foram solucionadas no 
âmbito do Procon e não viraram processos judiciais. 
 

 

 



 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
(PROCON de Campina Grande/PB) 

VEÍCULO G1 Paraiba DATA 06/01/20 

ASSUNTO Relatório do Procon AVALIAÇÃO POSITIVA 

Empresas de telefonia lideram 
reclamações no Procon de Campina 
Grande em 2019 
 

Bancos, empresas de cartões de crédito e de serviços públicos 

também estão entre os maiores números de reclamações. 

 
As empresas de telefonia lideraram o ranking de reclamações do Procon de 
Campina Grande, em 2019. De acordo como o balanço, divulgado no site 

órgão nesta segunda-feira (6), entre janeiro e dezembro de 2019, foram 
registrados 1.328 atendimentos sobre problemas com os serviços oferecidos 
pelas operadoras de telefonia. 

Entre os principais problemas relatados pelos usuários estão: 
 A qualidade ruim da prestação dos serviços; 

 A cobrança indevida nas faturas; 

 Multas altas cobradas pelo cancelamento do plano ou da linha. 

Também foram feitas 575 reclamações contra bancos, 98 contra 
cartões de crédito e 210 para empresas de serviços públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/relatorio-do-procon-de-campina-aponta-que-empresas-de-telefonia-foram-as-mais-reclamadas-em-2019/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/relatorio-do-procon-de-campina-aponta-que-empresas-de-telefonia-foram-as-mais-reclamadas-em-2019/


 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
(PROCON de Campina Grande/PB) 

VEÍCULO Paraíba.com DATA 07/01/20 

ASSUNTO Relatório do Procon AVALIAÇÃO Positiva 

 

Empresas de telefonia foram as mais 

reclamadas em 2019, diz Procon-CG 

 Dos 5.470 atendimentos realizados pelo Procon de Campina Grande no 

período de janeiro a 31 de dezembro de 2019, cerca de 26% foram 

reclamações relativas a empresas de telefonia. Destas, a OI foi a campeã com 

13,3% das reclamações, seguida pela TIM com 4,5% e a Telefônica do Brasil 

com 4,1%.  

Má prestação do serviço, cobrança indevida nas faturas, multas altas quando 

da desistência ou cancelamento do plano ou da linha, são as principais 

reclamações contra as empresas de telefonia, segundo o Relatório Anual de 

Atividades 2019 publicado nesta segunda-feira, 6, pelo Procon de Campina 

Grande. 

Além da telefonia, houve também 692 reclamações contra bancos, 349 

relacionadas a cursos e treinamentos, e 212 para serviços públicos.  

O documento aponta também que devido ao trabalho de modernização do 

órgão, tanto na parte instrumental quanto nas práticas administrativas, o 

trabalho desenvolvido em 2019 trouxe uma economia aproximada de R$ 5,4 

milhões de reais para o judiciário. Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo 

do Procon Municipal explica que houve essa economia porque cerca de 3.252 

ações foram solucionadas no âmbito do Procon e não viraram processos 

judiciais.  

 

Codecom PMCG Você também pode enviar informações à redação do portal paraiba.com.br 

pelo whatsapp 83 98149 3906. 



 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
(PROCON de Campina Grande/PB) 

VEÍCULO SNN DATA 21/01/20 

ASSUNTO Pesquisa combustíveis AVALIAÇÃO Positiva 

 

Preço da gasolina comum varia até 0,26 

centavos entre postos de Campina 
De acordo com o último levantamento de preços feito pelo Procon de Campina 
Grande nesta terça-feira, 20, em 58 postos de combustíveis do município, o 
preço da gasolina comum chega a apresentar uma diferença de 26 centavos 

entre os postos pesquisados. Já a diferença apresentada pelo etanol foi ainda 
maior chegando aos 62 centavos. 

A pesquisa aponta que em comparação com o mês anterior, a gasolina comum 

e a aditivada apresentaram uma redução de 0,14% e 0,13% respectivamente. 
E o etanol, o preço médio passou de R$ 3,036 para R$ 3,153 em janeiro, ou 
seja, um aumento de 3,86%. O diesel também aumentou 1,41% e o gás 

natural não sofreu alteração, permaneceu R$ 3,926. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande 
reforça que o consumidor tem que pesquisar e ficar atento. 

“Não há outra saída, para economizar o consumidor tem que pesquisar muito 
antes de abastecer. E não se deixar levar apenas pelo preço, mas verificar 

algumas variáveis. Como a reputação da qualidade do produto vendido pelo 
estabelecimento, se o preço muda de acordo com a forma de pagamento, pois 
o posto tem a possibilidade de não aceitar cartão ou só aceitar na modalidade 

débito. E também pode cobrar valores diferentes caso o pagamento seja em 
dinheiro ou cartão. Lembrando que o posto que apresentar essa diferença na 
hora de cobrar, antes ele tem que deixar a informação bem clara para o 

consumidor”, lembra Rivaldo. 

Como trata o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe que “A 
oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas […] sobre suas características, qualidades, 
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem”. 

O consumidor pode usar a pesquisa do Procon como referência na hora da 

pesquisa. Clique aqui para ter acesso. 
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/ 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/


 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
(PROCON de Campina Grande/PB) 

VEÍCULO G1 Paraíba DATA 21/01/20 

ASSUNTO Pesquisa natalina AVALIAÇÃO POSITIVA 

 

Preço da gasolina tem diferença de 
até 26 centavos em Campina 
Grande, diz Procon 
Valor cobrado pelo etanol varia aproximadamente 62 centavos. 

O preço médio cobrado pela gasolina comum pode variar até 26 centavos em 
Campina Grande, segundo uma pesquisa feita pelo Procon Municipal. 
Conforme o levantamento feito na segunda-feira (20) em 58 postos de 
combustíveis, o menor preço cobrado pelo produto é de R$ 4,289 e o maior é 
de R$ 4,549. 

Já a variação no preço do etanol é de aproximadamente 62 centavos. 
O menor preço cobrado pelo produto é de R$ 2,980 e o maior é de R$ 
3,599. 
O menor preço cobrado pela gasolina no mês de janeiro de 2020 é 
menor do que o praticado em dezembro de 2019, registrado em R$ 
4,384. 
Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina 
Grande, reforça que o consumidor tem ficar atento e pode usar 
o estudo feito pelo órgão durante as pesquisas de preço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/combustiveis-janeiro/


 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
(PROCON de Campina Grande/PB) 

VEÍCULO Paraibadebate DATA 22/01/20 

ASSUNTO Pesquisa combustíveis AVALIAÇÃO Positiva 

 

Preço da gasolina pode variar até 
R$ 0,26 em Campina Grande 

 Em mais uma ação inovadora, a Prefeitura Municipal de Campina 

Grande inaugura neste sábado (14), às 17h, o espaço “Vila Procon”, que 

irá funcionar às margens do Açude Velho, na área próxima ao 

monumento em homenagem aos Pioneiros. No local, o público 

contará, entre outros atrativos, com um túnel de luz integrado por 

milhares de micro lâmpadas. 

Também serão instaladas doze barracas, nas quais haverá a exposição 

e comercialização de produtos artesanais. Serão vendidas, ainda, 

comidas típicas regionais, numa ação destinada a valorizar as tradições 

culturais de Campina Grande, especialmente em relação ao artesanato. 

De acordo com o coordenador do Procon, Rivaldo Rodrigues, a Vila irá 

funcionar todos os dias, de terça-feira a domingo, das 17h às 23h, 

sendo, portanto, mais uma atração para as comemorações natalinas 

em Campina Grande que crescem a cada ano, atraindo um maior 

número de turistas e de consumidores. 

Segundo Rivaldo Rodrigues, fiscais e atendentes do Procon estarão no 

local, diariamente, prestando aos consumidores todas as informações 

necessárias para que a população conheça os seus direitos, sobretudo 

neste período em que o comércio é intensificado. Para tanto, os fiscais 

estarão fazendo a distribuição de exemplares do Código de Defesa do 

Consumidor, além de outras publicações de esclarecimento.  


