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RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA – ABRIL DE 2020 

Matérias sobre as ações do Procon de Campina Grande que saíram 

na mídia local neste período. 

TOTAL DE RELEASES PRODUZIDOS PELA ASCOM: 13 

TOTAL DE NOTÍCIAS PUBLICADAS NA IMPRENSA: 27 em jornais 

online, 11 entrevistas para rádio e 6 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 Portal R7 DATA 1/04/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://noticias.r7.com/cidades/preco-da-gasolina-cai-679-e-chega-a-r-378-em-campina-
grande-01042020 

Preço da gasolina cai 6,79% e 

chega a R$ 3,78 em Campina 

Grande 
Em menos de 15 dias, o preço da gasolina comum reduziu 6,79% O 

post Preço da gasolina cai 6,79% e chega a R$ 3,78 em Campina 

Grande apareceu primeiro em Portal Correio. 

Em menos de 15 dias, o preço da gasolina comum reduziu 6,79% em 

Campina Grande. O preço médio do litro deste combustível que era 

R$ 4,261 no dia 16 de março passou para R$ 3,972 no dia 31. 

O levantamento realizado pelo Procon de Campina Grande em 58 

postos do município apontou ainda que houve redução em outros 

combustíveis, como a gasolina aditivada (5,55%), o etanol (0,20%), o 

diesel (5,47%) e diesel S-10 (4,92%), apenas o gás natural não 

apresentou mudança em seu preço. Veja aqui a pesquisa completa. 

https://noticias.r7.com/cidades/preco-da-gasolina-cai-679-e-chega-a-r-378-em-campina-grande-01042020
https://noticias.r7.com/cidades/preco-da-gasolina-cai-679-e-chega-a-r-378-em-campina-grande-01042020
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O campinense que pesquisar pode encontrar gasolina comum vendida 

a R$ 3,78 nos postos Dallas (São José da Mata), Fechine (Vila Cabral) 

e Santo Antônio (Três Irmãs). Já o etanol o melhor preço encontrado 

foi no posto Distrito no bairro Distrito Industrial. Este combustível está 

sendo comercializado a R$ 3,130. 

O post Preço da gasolina cai 6,79% e chega a R$ 3,78 em Campina 

Grande apareceu primeiro em Portal Correio. 

 

 
 

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 1/04/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://snn.com.br/em-um-mes-o-preco-da-gasolina-reduziu-679-e-chega-a-r-378-em-
campina-grande/ 

 

Em um mês o preço da gasolina reduziu 6,79% e chega a R$ 3,78 em 

Campina Grande 
By  Bruno Herbert 

 abril 1, 2020  

Em menos de 15 dias o preço da gasolina comum reduziu 6,79% em Campina 

Grande. O preço médio do litro deste combustível que era R$ 4,261 no dia 16 

de março passou para R$ 3,972 no dia 31. O levantamento realizado pelo 

Procon de Campina Grande em 58 postos do município apontou ainda que 

houve redução em outros combustíveis, a gasolina aditivada (5,55%), o etanol 

(0,20%), o diesel (5,47%) e diesel S-10 (4,92%), apenas o gás natural não 

apresentou mudança em seu preço. 

O campinense que pesquisar pode encontrar gasolina comum vendida a R$ 

3,78 nos postos Dallas (São José da Mata), Fechine (Vila Cabral) e Santo 

Antônio (Três Irmãs). Já o etanol o melhor preço encontrado foi no posto 

Distrito no bairro Distrito Industrial. Este combustível está sendo 

comercializado a R$ 3,130. 

“Não se sabe se é pela redução de preços dada pela Petrobras nos últimos dias 

junto as refinarias, ou se é pela falta de clientes por causa da quarentena 

imposta em razão do novo coronavírus, mas o que importa é que o campinense 

está pagando um preço mais baixo para abastecer os veículos. No entanto 

continua o conselho, antes de abastecer pesquise, porque mesmo com um 

preço melhor, a diferença de p reços encontrada para alguns combustíveis 

entre os postos visitados chega a ser alta. O diesel chegou a apresentar uma 

https://snn.com.br/em-um-mes-o-preco-da-gasolina-reduziu-679-e-chega-a-r-378-em-campina-grande/
https://snn.com.br/em-um-mes-o-preco-da-gasolina-reduziu-679-e-chega-a-r-378-em-campina-grande/
https://snn.com.br/author/snncom/
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diferença de 67 centavos entre o menor e o maior preço encontrado. E a 

gasolina comum apresentou uma diferença de 52 centavos entre o menor e o 

maior preço”, destaca Rivaldo Rodrigues coordenador executivo do Procon 

Municipal.A pesquisa completa já está disponível no site do Procon 

Municipal 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 Portal Correio DATA 1/04/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://portalcorreio.com.br/preco-gasolina-cai-em-cg/ 

Preço da gasolina cai 6,79% e 

chega a R$ 3,78 em Campina 

Grande 
Levantamento realizado pelo Procon de Campina Grande foi feito 

em 58 postos do município 

Em menos de 15 dias, o preço da gasolina comum reduziu 6,79% em 

Campina Grande. O preço médio do litro deste combustível que era R$ 

4,261 no dia 16 de março passou para R$ 3,972 no dia 31. 

O levantamento realizado pelo Procon de Campina Grande em 58 postos 

do município apontou ainda que houve redução em outros combustíveis, 

como a gasolina aditivada (5,55%), o etanol (0,20%), o diesel (5,47%) 

e diesel S-10 (4,92%), apenas o gás natural não apresentou mudança 

em seu preço. Veja aqui a pesquisa completa. 

O campinense que pesquisar pode encontrar gasolina comum vendida a 

R$ 3,78 nos postos Dallas (São José da Mata), Fechine (Vila Cabral) e 

Santo Antônio (Três Irmãs). Já o etanol o melhor preço encontrado foi 

no posto Distrito no bairro Distrito Industrial. Este combustível está 

sendo comercializado a R$ 3,130. 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
https://portalcorreio.com.br/preco-gasolina-cai-em-cg/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Relat%C3%B3rio-Comb-2020_03.3.pdf
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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 1/04/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/01/preco-da-gasolina-reduz-quase-
7percent-durante-isolamento-devido-ao-coronavirus-em-campina-grande.ghtml 

 

Preço da gasolina reduz quase 7% durante isolamento devido 

ao coronavírus, em Campina Grande 

Produto que custava R$ 4,261 passou a ser vendido por R$ 3,972. Procon 

acredita que quarentena causada pela Covid-19 e redução de valores nas 

refinarias influenciaram a queda de preços. 

Nos primeiros quinze dias da adoção de medidas preventivas ao novo coronavírus 

em Campina Grande, a cidade registrou uma redução de 6, 79% no preço 
médio da gasolina comum. O produto que custava R$ 4,261 passou a ser 
vendido por R$ 3,972. Os dados são de uma pesquisa feita Procon Municipal, 
divulgada nesta quarta-feira (1º). 

 Prefeitura de Campina Grande decreta medidas de emergência contra o 

novo coronavírus 

 Pesquisa completa feita pelo Procon com preços de combustíveis 

O estudo levantou informações entre os dias 16 de março, data em 
que foram adotadas as primeiras medidas de prevenção à Covid-19, 
doença causada pelo novo coronavírus, e o dia 31 do mesmo mês. 
O levantamento foi feito em 58 postos de combustíveis do município e 
apontou que também houve redução nos valores médios cobrados 
pela gasolina aditivada, em 5,55%; no diesel, de 5,47%; no diesel S-
10, de 4,92%; e no etanol, de 0,20%. Apenas o gás natural não 
apresentou mudança de preço. 
O produto foi encontrado com menores custos em estabelecimentos 
localizados nos bairros Três Irmãs e Vila Cabral e no distrito de São 
José da Mata. 
Conforme o coordenador do Procon, Rivaldo Rodrigues, ainda não é 
possível indicar a motivação exata da queda dos preços. Ele acredita 
que a quarentena causada pela Covid-19 e a redução de valores nas 
refinarias influenciaram na redução do valor cobrado pelo produto. 
 

 

 

 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/01/preco-da-gasolina-reduz-quase-7percent-durante-isolamento-devido-ao-coronavirus-em-campina-grande.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/01/preco-da-gasolina-reduz-quase-7percent-durante-isolamento-devido-ao-coronavirus-em-campina-grande.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/03/16/prefeitura-de-campina-grande-decreta-medidas-de-emergencia-contra-o-novo-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/03/16/prefeitura-de-campina-grande-decreta-medidas-de-emergencia-contra-o-novo-coronavirus.ghtml
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/combustiveis-31-de-maco/
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/03/16/prefeitura-de-campina-grande-decreta-medidas-de-emergencia-contra-o-novo-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/03/16/prefeitura-de-campina-grande-decreta-medidas-de-emergencia-contra-o-novo-coronavirus.ghtml
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/combustiveis-31-de-maco/
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Jornal A Palavra DATA 1/04/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

http://www.apalavraonline.com.br/noticias/economia/em-um-mes-o-preco-da-gasolina-
reduziu-679-e-chega-a-r$-378-em-campina-grande.html 

Em um mês o preço da gasolina reduziu 6,79% e chega a R$ 3,78 em 

Campina Grande 
01/04/2020 

 

Em menos de 15 dias o preço da gasolina comum 

reduziu 6,79% em Campina Grande. O preço médio do 

litro deste combustível que era R$ 4,261 no dia 16 de 

março passou para R$ 3,972 no dia 31. O 

levantamento realizado pelo Procon de Campina 

Grande em 58 postos do município apontou ainda que 

houve redução em outros combustíveis, a gasolina 

aditivada (5,55%), o etanol (0,20%), o diesel (5,47%) e 

diesel S-10 (4,92%), apenas o gás natural não apresentou mudança em seu preço. 

 

O campinense que pesquisar pode encontrar gasolina comum vendida a R$ 3,78 nos 

postos Dallas (São José da Mata), Fechine (Vila Cabral) e Santo Antônio (Três Irmãs). Já 

o etanol o melhor preço encontrado foi no posto Distrito no bairro Distrito Industrial. Este 

combustível está sendo comercializado a R$ 3,130. 

 

“Não se sabe se é pela redução de preços dada pela Petrobras nos últimos dias junto as 

refinarias, ou se é pela falta de clientes por causa da quarentena imposta em razão do 

novo coronavírus, mas o que importa é que o campinense está pagando um preço mais 

baixo para abastecer os veículos. No entanto continua o conselho, antes de abastecer 

pesquise, porque mesmo com um preço melhor, a diferença de preços encontrada para 

alguns combustíveis entre os postos visitados chega a ser alta. O diesel chegou a 

apresentar uma diferença de 67 centavos entre o menor e o maior preço encontrado. E a 

gasolina comum apresentou uma diferença de 52 centavos entre o menor e o maior 

preço”, destaca Rivaldo Rodrigues coordenador executivo do Procon Municipal. 

 

A pesquisa completa já está disponível no site do Procon Municipal 

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

Fonte: Codecom 

 

 

 

http://www.apalavraonline.com.br/noticias/economia/em-um-mes-o-preco-da-gasolina-reduziu-679-e-chega-a-r$-378-em-campina-grande.html
http://www.apalavraonline.com.br/noticias/economia/em-um-mes-o-preco-da-gasolina-reduziu-679-e-chega-a-r$-378-em-campina-grande.html


8 

 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Paraiba Debate DATA 1/04/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibadebate.com.br/gasolina-e-encontrada-a-r-378-em-campina-grande-procon-
divulga-pesquisa-de-precos/ 

 

Gasolina é encontrada a R$ 3,78 em 

Campina Grande; Procon divulga 

pesquisa de preços 

Por Da Redação - 1 de abril de 2020  

Em menos de 15 dias o preço da gasolina comum reduziu 6,79% em Campina Grande. O 
preço médio do litro deste combustível que era R$ 4,261 no dia 16 de março passou para 
R$ 3,972 no dia 31. O levantamento realizado pelo Procon de Campina Grande em 58 
postos do município apontou ainda que houve redução em outros combustíveis, a gasolina 
aditivada (5,55%), o etanol (0,20%), o diesel (5,47%) e diesel S-10 (4,92%), apenas o gás 
natural não apresentou mudança em seu preço. 

O campinense que pesquisar pode encontrar gasolina comum vendida a R$ 3,78 nos 
postos Dallas (São José da Mata), Fechine (Vila Cabral) e Santo Antônio (Três Irmãs). Já 
o etanol o melhor preço encontrado foi no posto Distrito no bairro Distrito Industrial. Este 
combustível está sendo comercializado a R$ 3,130. 

“Não se sabe se é pela redução de preços dada pela Petrobras nos últimos dias junto as 
refinarias, ou se é pela falta de clientes por causa da quarentena imposta em razão do 
novo Coronavírus, mas o que importa é que o campinense está pagando um preço mais 
baixo para abastecer os veículos”, destaca Rivaldo Rodrigues coordenador do Procon 
Municipal. 

Confira a pesquisa na íntegra clicando aqui. 

 

 

 

 

 

 

https://paraibadebate.com.br/gasolina-e-encontrada-a-r-378-em-campina-grande-procon-divulga-pesquisa-de-precos/
https://paraibadebate.com.br/gasolina-e-encontrada-a-r-378-em-campina-grande-procon-divulga-pesquisa-de-precos/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/combustiveis-31-de-maco/
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Jornal da Paraíba DATA 1/04/20 

ASSUNTO Pandemia: Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/procon-fecha-empresa-que-falsificava-
alcool-em-gel-em-campina-grande.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/procon-fecha-empresa-que-falsificava-alcool-em-gel-em-campina-grande.html
https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/procon-fecha-empresa-que-falsificava-alcool-em-gel-em-campina-grande.html
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Bom Dia Paraíba DATA 2/04/20 

ASSUNTO Pandemia: Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://globoplay.globo.com/v/8451350/ 

 

 

 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO JPB 1 DATA 2/04/20 

ASSUNTO Pandemia: Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://globoplay.globo.com/v/8452336/ 

 

 

 

https://globoplay.globo.com/v/8451350/
https://globoplay.globo.com/v/8452336/
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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 2/04/20 

ASSUNTO Pandemia: Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/02/empresa-suspeita-de-falsificar-alcool-
em-gel-70percent-e-autuada-pelo-procon-em-campina-grande.ghtml 

 

Empresa suspeita de falsificar álcool em gel 70% é autuada 

pelo Procon, em Campina Grande 

Denúncia foi feita por um consumidor que percebeu diferenças no produto. 

Multa pode chegar a R$ 20 mil, diz Procon. 

Por G1 PB 

02/04/2020 08h59  Atualizado há 2 meses 

Uma empresa foi autuada suspeita de falsificar álcool em gel 70%, em 
Campina Grande, no Agreste da Paraíba. De acordo com o Programa de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), a denúncia foi feita por um 
consumidor que percebeu diferenças no produto. Multa pode chegar a R$ 20 
mil. 

Segundo o Procon, o consumidor entrou em contato através do 
telefone para denúncias em Campina Grande e informou que o 
produto poderia estar com irregularidades. 
Conforme o órgão, a empresa suspeita foi autuada em três artigos do 
Código de Defesa do Consumidor. O artigo 4, que diz que o 
estabelecimento tem que garantir o produto que vende, e que este, 
precisa ser vendido no padrão adequado; O artigo 6, que diz que o 
comercialmente deve proteger o consumidor não colocando no 
mercado produtos que sejam nocivos ou que tragam algum risco; O 
artigo 39, que condena a prática de preço abusivo e de propaganda 
enganosa. 
Ainda de acordo com o Procon, a empresa também está sujeita a 
multa. O coordenador do Procon em Campina Grande, Rivaldo 
Rodrigues, informou que a multa pode chegar a R$ 20 mil. 
 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/02/empresa-suspeita-de-falsificar-alcool-em-gel-70percent-e-autuada-pelo-procon-em-campina-grande.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/02/empresa-suspeita-de-falsificar-alcool-em-gel-70percent-e-autuada-pelo-procon-em-campina-grande.ghtml
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Campina FM DATA 3/04/20 

ASSUNTO Pandemia: Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

http://campinafm.com.br/portal/em-duas-semanas-a-forca-tarefa-ja-realizou-cerca-de-300-
notificacoes-de-orientacao-aos-estabelecimentos/ 

Em duas semanas, a Força Tarefa já 

realizou cerca de 300 notificações de 

orientação aos estabelecimentos 
03/04/2020 FISCALIZAÇÃO0 COMENTÁRIOS 

Na manhã desta sexta-feira, 03, ficou decidido em uma videoconferência realizada pelo prefeito 

Romero Rodrigues e auxiliares, e por representantes das classes empresarial e trabalhadora da 

cidade, da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério Público, que se mantêm até o próximo dia 

13 as medidas restritivas às atividades econômicas em Campina Grande. O objetivo maior dessa 

decisão é o de se prevenir a disseminação do coronavírus evitando assim um maior aumento de casos 

de Covi-19. 

O coordenador do Procon de Campina Grande, Rivaldo Rodrigues participou do encontro e 

considerou como positivo o resultado da reunião. E que vão intensificar as ações da Força Tarefa até 

o dia que as medidas restritivas deixem de ser necessárias. 

“Vamos continuar nosso trabalho junto a Força Tarefa do município para conscientizar comerciantes 

e a população a seguirem as recomendações das autoridades sanitárias. Nessas duas semanas a Força 

Tarefa já realizou cerca de 300 notificações de orientação e fechou um estabelecimento que estava 

fabricando de forma irregular o álcool em gel a 70%. Um trabalho que reúne o Procon, a Gerência de 

Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, STTP e a Segurança Pública do Estado. Todos em prol de 

um único objetivo, conscientizar a população sobre a necessidade de se prevenir a contaminação por 

coronavírus. A Prefeitura Municipal tem feito o possível para enfrentar esse inimigo invisível e a 

população tem de fazer a sua parte”, assevera Rivaldo Rodrigues. 

Se você vir aglomerações desnecessárias de pessoas ou estabelecimentos funcionando, agindo contra 

as orientações da gestão do município, pode fazer uma denúncia nos canais de contato do Procon 

Municipal, o 151 de segunda a sexta-feira no horário de 8h às 13h, ou no 98185-8168 (WhatsApp) e 

por aplicativo de celular PROCONCG MÓVEL nos demais horários. 

Via Assessoria 

http://campinafm.com.br/portal/em-duas-semanas-a-forca-tarefa-ja-realizou-cerca-de-300-notificacoes-de-orientacao-aos-estabelecimentos/
http://campinafm.com.br/portal/em-duas-semanas-a-forca-tarefa-ja-realizou-cerca-de-300-notificacoes-de-orientacao-aos-estabelecimentos/
http://campinafm.com.br/portal/category/agenda-cultural/fiscalizacao/
http://campinafm.com.br/portal/category/agenda-cultural/fiscalizacao/
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Comerciantes que descumprirem quarentena 

podem ser multados em R$ 20 mil, em 

Campina Grande 
Ação é necessária porque muitos comerciantes não aceitaram e 

estão descumprindo as medidas de prevenção ao novo coronavírus, 

diz Procon. 

Por G1 PB 

07/04/2020 15h25  Atualizado há 2 meses 

Comerciantes e donos de estabelecimentos comerciais que descumprirem as 
determinações de suspensão e restrição de atividades econômicas poderão 

ser multados em até R$ 20 mil, em Campina Grande. A medida foi 

anunciada nesta terça-feira (7) pelo coordenador do Procon Municipal, 
Rivaldo Rodrigues. 

Conforme Rivaldo, a ação é necessária porque muitos comerciantes não 

aceitaram e estão descumprindo as medidas de prevenção à Covid-19, 

doença causada pelo novo coronavírus, que foram determinadas em 
decretos municipais. 

Em três semanas de fiscalização, o órgão notificou e orientou cerca de 360 

estabelecimentos e profissionais que atuam em atividades comerciais. 
“Temos observado que infelizmente a maioria não está levando a sério o 

isolamento social. E no último final de semana vimos muitas pessoas nas 

ruas da cidade e recebemos denúncias de estabelecimentos funcionando. 
Totalmente alheios ao momento de estema gravidade em que nos 

encontramos”, destacou o coordenador. 

Os decretos da Prefeitura de Campina Grande permitem que apenas 

serviços considerados essenciais possam funcionar. São eles 
supermercados, farmácias, postos de combustíveis, lotéricas. Já as lojas de 

material de construção e as oficinas mecânicas devem funcionar com 

horário especial das 8h às 14h. 
 

 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/07/comerciantes-que-descumprirem-quarentena-podem-ser-multados-em-r-20-mil-em-campina-grande.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/07/comerciantes-que-descumprirem-quarentena-podem-ser-multados-em-r-20-mil-em-campina-grande.ghtml
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https://paraibaonline.com.br/2020/05/empresas-que-desrespeitarem-o-decreto-em-campina-podem-ser-autuadas-pelo-procon/
https://paraibaonline.com.br/2020/05/empresas-que-desrespeitarem-o-decreto-em-campina-podem-ser-autuadas-pelo-procon/
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Procon de Campina esclarece que nem multou 

e nem fechou o Makro Atacadista 
Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 11 de abril de 2020 às 8:06. 

O caso aconteceu na última quinta-feira, 9, no Makro Atacadista. Devido a uma 

grande promoção oferecida pelo estabelecimento, a população se esqueceu do 

isolamento social e lotou o supermercado. 

Logo a fiscalização do Procon de Campina Grande foi acionada e ao chegar ao local, 

orientou a gerência do Makro a organizar as filas e a adotar os procedimentos de 

segurança, recomendados pela Secretaria de Saúde do Município, para evitar 

disseminação do coronavírus, conforme o Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo 

do órgão. 

“O Procon foi ao Makro e com o auxílio do estabelecimento logo a multidão foi 

orientada a manter distância mínima de 1,5 metros nas filas. Não houve autuação, 

multa ou fechamento do atacadista como tem circulado nas redes sociais. Pessoas 

inescrupulosas se preocuparam em divulgar, levianamente, informações mentirosas 

e sem qualquer fundamento. O Makro como supermercado não infringiu as regras. 

Está apto a funcionar porque está no grupo de serviços essenciais, liberados pelos 

decretos municipais. Apenas não se preparou adequadamente para o grande 

número de pessoas que desrespeitou as medidas do isolamento social e foi em 

busca de ofertas, correndo um grave risco de se infectar ou de disseminar o vírus”, 

disse Rivaldo Rodrigues. 

https://paraibaonline.com.br/2020/04/procon-de-campina-esclarece-que-nem-multou-e-nem-fechou-o-makro-atacadista/
https://paraibaonline.com.br/2020/04/procon-de-campina-esclarece-que-nem-multou-e-nem-fechou-o-makro-atacadista/
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“Realizamos as orientações pertinentes e o Makro atendeu prontamente. Até o 

momento o Procon de Campina Grande não lavrou multas ou fechou 

estabelecimentos em Campina por estarem funcionando. Apenas uma empresa foi 

fechada pela Vigilância Sanitária porque estava trazendo riscos a população, 

falsificando álcool 70. Como vez ou outra sai uma notícia de que o Procon fechou ou 

multou estabelecimentos, é importante trazer esse esclarecimento. Se não tiver a 

notícia em nosso site https://procon.campinagrande.pb.gov.br/, então não é 

verdade”, esclareceu Rivaldo. 

Ainda segundo o Procon Municipal, os estabelecimentos da cidade têm buscado 

cumprir as orientações da Prefeitura, mas a população ainda precisa entender que 

só com o isolamento social e realizando frequentemente as medidas de higiene, 

como lavar as mãos com água e sabão, e limpar bem superfícies com 

desinfetantes, poderá conter o crescimento da epidemia de covid-19 em nossa 

cidade. 

“Diariamente vemos com preocupação que a grande maioria da população está 

burlando as medidas de segurança e se colocando em situação de vulnerabilidade. 

Este início de semana foi muito complicado, houve muitas filas e aglomerações de 

pessoas, sobretudo idosos, em bancos e supermercados. Nossos fiscais foram aos 

locais para orientar a população, mas esta se mostrou reticente e continuou sua 

aglomeração de risco. Estamos diante de uma pandemia onde o vírus é de fácil e 

rápida transmissão. Não temos vacina e o tratamento adequado ainda está em 

análise. O coronavírus já levou a óbito muitas pessoas em todo o mundo. Mas aqui, 

mesmo com os apelos diários do prefeito e de sua equipe técnica, para a grande 

maioria da população “a ficha ainda não caiu” para esse grave problema de saúde 

pública. Esperamos que não paguemos um preço alto demais por tamanha 

teimosia, como aconteceu na Filadélfia em 1918”, disse Rivaldo. 

Em setembro de 1918, assim como agora, especialistas em saúde recomendavam 

medidas para evitar a aglomeração de pessoas e, com isso, retardar o avanço da 

gripe espanhola. Doença que matou ao menos 50 milhões de pessoas ao redor do 

mundo entre 1918 e 1920. Mas as autoridades da Filadélfia, nos Estados Unidos, 
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decidiram ignorar o apelo para cancelar um desfile nas ruas da cidade, que na 

época tinha população de 1,7 milhão de pessoas. 

A decisão teve efeitos devastadores e fez com que a Filadélfia se tornasse uma das 

cidades mais gravemente afetadas pela gripe espanhola. Em seis semanas, 47 mil 

pessoas estavam doentes e 12 mil haviam morrido. 
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https://paraibaonline.com.br/2020/04/shoppings-e-galerias-que-descumprirem-quarentena-
podem-ser-multados-em-campina/ 

Shoppings e galerias que descumprirem quarentena podem ser 

multados em Campina 
Codecom/CG. Publicado em 15 de abril de 2020 às 16:23. 

O Procon de Campina Grande tem recebido denúncias de que algumas lojas estão 

funcionando normalmente em algumas galerias e shoppings da cidade. 

Em todas as situações os fiscais do órgão já se deslocaram aos locais e orientaram os 

comerciantes o fechamento imediato. 

Os estabelecimentos que podem funcionar nestes locais, são os já liberados pelos 

decretos municipais ou que estejam trabalhando em regime de entrega (delivery). 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal, reforça que as galerias 

e shoppings de Campina Grande não estão no escopo dos estabelecimentos que poderão 

reabrir a partir do próximo dia 20. 

https://paraibaonline.com.br/2020/04/shoppings-e-galerias-que-descumprirem-quarentena-podem-ser-multados-em-campina/
https://paraibaonline.com.br/2020/04/shoppings-e-galerias-que-descumprirem-quarentena-podem-ser-multados-em-campina/
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Por isso, quaisquer movimentos contrários a essa determinação da Prefeitura Municipal 

poderão resultar em sanções administrativas para estes espaços. 

“Todo passo que está sendo dado para a reabertura do comércio local e para o retorno 

das atividades econômicas na cidade vêm balizado de decisões coletivas,entre a 

Prefeitura, os representantes da classe empresarial e de trabalhadores da cidade e 

também dos órgãos de controle. Cada determinação tem por base a situação 

epidemiológica de casos de covid-19 na cidade. Por isso não entendemos que pessoas 

esclarecidas desrespeitem essas orientações e coloquem em risco suas vidas e a de seus 

clientes. Em virtude disso, estamos informando que os órgãos de fiscalização vão ser 

mais rígidos. Até agora estávamos apenas orientando e evitando sanções mais duras, 

mas se os comerciantes insistirem em desrespeitar as orientações para se evitar a 

disseminação do novo coronavírus e persistirem no funcionamento irregular, poderão 

sofrer penalidades administrativas mais duras, incluindo o fechamento imediato da loja 

e a suspensão do alvará de funcionamento, além de multas que podem chegar a 20 mil 

reais”, disse Rivaldo. 

Nesta semana a Prefeitura Municipal divulgou uma cartilha produzida pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico que traz orientações aos comerciantes de como podem 

proceder para reabrirem seus estabelecimentos comerciais, sem prejuízo das medidas de 

prevenção à transmissão do novo coronavírus. Além disso, expõem os estabelecimentos 

que podem funcionar. 

“A partir do dia 20 o comércio será reaberto em nossa cidade, obedecendo a horários 

especiais, de forma a não favorecer as aglomerações e assim colocar em risco a saúde da 

população. Os shoppings e as galerias comerciais ainda não têm uma data definida para 

reabrirem, tudo vai depender da situação epidemiológica da cidade. No próximo dia 25 

deste mês haverá uma nova reunião para analisar esse quadro e talvez tenhamos a data 

de reabertura desses serviços, mas até lá, galerias e shoppings devem permanecer 

fechados” disse Rivaldo. 

A cartilha da Prefeitura Municipal para retomada das atividades econômicas está 

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

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
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https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/preco-medio-da-cesta-basica-aumenta-54-
em-campina-grande-diz-procon.html 

 

 

 

 

 

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/preco-medio-da-cesta-basica-aumenta-54-em-campina-grande-diz-procon.html
https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/preco-medio-da-cesta-basica-aumenta-54-em-campina-grande-diz-procon.html
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https://www.paraibaradioblog.com/2020/04/17/procon-de-campina-grande-reforca-
orientacoes-da-anvisa-sobre-a-utilizacao-correta-de-alguns-epis/ 

Procon de Campina Grande reforça orientações 

da Anvisa sobre a utilização correta de alguns 

EPIs 
Devido à obrigatoriedade no uso de equipamentos de proteção individual 
(EPI) para trabalhadores do comércio em geral. O Procon de Campina 

Grande traz algumas orientações acerca da utilização de luvas e de 

máscaras por parte deste público. 

Segundo orientações da Nota Técnica 15/2020 da Agência de Vigilância 

Sanitária, o uso de luvas deve ser feito com bastante cuidado. A exceção 
dos trabalhadores de saúde e dos cuidadores de pessoas doentes, que 

seguem um protocolo próprio para uso deste utensílio, a população em 

geral e os trabalhadores do comércio devem tomar muito cuidado ao inserir 
a luva na sua rotina de cuidados preventivos ao novo coronavírus. 

Utilizando as orientações da Anvisa para quem trabalha com manipulação 
de alimentos, o Procon reforça que o uso de luvas não substitui a lavagem 

de mãos. E se for utilizar este item deve-se trocar com bastante frequência, 

caso o contrário se torna um fator de risco já que o profissional acaba 
realizando muitas tarefas enquanto usa o mesmo par de luvas. Rivaldo 

Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande, explica 

que esse tipo de EPI não será cobrado como item obrigatório para ser 
utilizado pelos trabalhadores do comércio. 

“As luvas são contaminadas tanto quanto as mãos ao entrar em contato 
com superfícies infectadas com o coronavírus. Assim, caso o indivíduo leve 

a mão ao rosto, o risco de contágio é o mesmo com ou sem luvas. A 

diferença é que as mãos podem ser frequentemente higienizadas com água 

e sabão ou álcool 70%, enquanto as luvas não são lavadas. Assim, seria 
necessário usar inúmeros pares durante o dia após tocar cada superfície ou 

objeto, o que é custoso, desnecessário, já que lavar as mãos garante a 

mesma ou até uma maior proteção. Por isso quando a fiscalização do 
Procon for visitar os estabelecimentos comerciais, ela não vai cobrar o uso 

deste tipo de EPI” esclarece. 

Ao contrário das luvas, o uso de máscaras será cobrado pela fiscalização do 

órgão. É um pré-requisito para o comerciante poder reabrir seu 

estabelecimento, que cada funcionário esteja usando seu EPI. 

https://www.paraibaradioblog.com/2020/04/17/procon-de-campina-grande-reforca-orientacoes-da-anvisa-sobre-a-utilizacao-correta-de-alguns-epis/
https://www.paraibaradioblog.com/2020/04/17/procon-de-campina-grande-reforca-orientacoes-da-anvisa-sobre-a-utilizacao-correta-de-alguns-epis/
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Sobre o uso de máscara facial a Anvisa também tem algumas 

recomendações: 

– A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada; 

– É recomendável que cada pessoa tenha entorno de 5 (cinco) máscaras de 

uso individual; 
– Não utilizar a máscara por longo tempo (máximo de 3 horas); 

– Antes de colocar a máscara no rosto deve-se: assegurar que a máscara 

está em condições de uso (limpa e sem rupturas); fazer a adequada 
higienização da mão com água e sabonete ou com preparação alcoólica a 

70%; tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocar a máscara, deve 

executar imediatamente a higiene das mãos; evitar uso de batom ou outra 
maquiagem ou base durante o uso da máscara. 

No site do Procon de Campina 
Grande https://procon.campinagrande.pb.gov.br/  você tem acesso ao 

material da Anvisa contendo as informações sobre o uso de luvas e de 

máscara. 
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Procon de Campina Grande reforça orientações 
da Anvisa sobre a utilização correta de alguns 
EPIs 

 

Devido à obrigatoriedade no uso de equipamentos de proteção individual 

(EPI) para trabalhadores do comércio em geral. O Procon de Campina 

Grande traz algumas orientações acerca da utilização de luvas e de 

máscaras por parte deste público. 

Segundo orientações da Nota Técnica 15/2020 da Agência de Vigilância 

Sanitária, o uso de luvas deve ser feito com bastante cuidado. A exceção 

dos trabalhadores de saúde e dos cuidadores de pessoas doentes, que 

seguem um protocolo próprio para uso deste utensílio, a população em 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
https://www.pagina1pb.com.br/procon-de-campina-grande-reforca-orientacoes-da-anvisa-sobre-a-utilizacao-correta-de-alguns-epis/
https://www.pagina1pb.com.br/procon-de-campina-grande-reforca-orientacoes-da-anvisa-sobre-a-utilizacao-correta-de-alguns-epis/
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geral e os trabalhadores do comércio devem tomar muito cuidado ao inserir 

a luva na sua rotina de cuidados preventivos ao novo coronavírus. 

Utilizando as orientações da Anvisa para quem trabalha com manipulação 

de alimentos, o Procon reforça que o uso de luvas não substitui a lavagem 

de mãos. E se for utilizar este item deve-se trocar com bastante frequência, 

caso o contrário se torna um fator de risco já que o profissional acaba 

realizando muitas tarefas enquanto usa o mesmo par de luvas. Rivaldo 

Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande, explica 

que esse tipo de EPI não será cobrado como item obrigatório para ser 

utilizado pelos trabalhadores do comércio. 

“As luvas são contaminadas tanto quanto as mãos ao entrar em contato 

com superfícies infectadas com o coronavírus. Assim, caso o indivíduo leve 

a mão ao rosto, o risco de contágio é o mesmo com ou sem luvas. A 

diferença é que as mãos podem ser frequentemente higienizadas com água 

e sabão ou álcool 70%, enquanto as luvas não são lavadas. Assim, seria 

necessário usar inúmeros pares durante o dia após tocar cada superfície ou 

objeto, o que é custoso, desnecessário, já que lavar as mãos garante a 

mesma ou até uma maior proteção. Por isso quando a fiscalização do 

Procon for visitar os estabelecimentos comerciais, ela não vai cobrar o uso 

deste tipo de EPI” esclarece. 

Ao contrário das luvas, o uso de máscaras será cobrado pela fiscalização do 

órgão. É um pré-requisito para o comerciante poder reabrir seu 

estabelecimento, que cada funcionário esteja usando seu EPI. 

Sobre o uso de máscara facial a Anvisa também tem algumas 

recomendações: 

– A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada; 

– É recomendável que cada pessoa tenha entorno de 5 (cinco) máscaras de 

uso individual; 

– Não utilizar a máscara por longo tempo (máximo de 3 horas); 

– Antes de colocar a máscara no rosto deve-se: assegurar que a máscara 

está em condições de uso (limpa e sem rupturas); fazer a adequada 

higienização da mão com água e sabonete ou com preparação alcoólica a 

70%; tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocar a máscara, deve 

executar imediatamente a higiene das mãos; evitar uso de batom ou outra 

maquiagem ou base durante o uso da máscara. 
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No site do Procon de Campina Grande 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/ você tem acesso ao material da 

Anvisa contendo as informações sobre o uso de luvas e de máscara. 
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Procon de Campina Grande adere a campanha nacional 
Codecom/CG. Publicado em 18 de abril de 2020 às 18:24. 

O Procon de Campina Grande e todos os órgãos de Defesa do Consumidor estão 

promovendo a campanha nacional “Contrato não é Papel, Contrato tem Rosto”. O 

objetivo dessa campanha é orientar os consumidores sobre os seus direitos e deveres, 

nesse momento de isolamento social, e como isso pode afetar a vida da sociedade como 

um todo, o que inclui consumidores, fornecedores e trabalhadores. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande, explica que 

essa campanha é uma forma humanizada de incentivo ao diálogo entre consumidores e 

fornecedores, para que haja a manutenção dos contratos. 

“A ideia da campanha é incentivar que as partes conversem entre si e que através do 

olho no olho busquem, juntos, uma solução. Os tempos são difíceis para todos. A 

pandemia do Covid-19 não escolheu lado. Consumidores, que são os clientes das 

empresas, perderam renda e precisam ter seus direitos respeitados. Já as empresas 

perderam movimento, clientes, faturamento e precisam continuar de portas abertas para 

manter o sustento dos seus proprietários e funcionários”, declarou Rodrigues. 

https://paraibaonline.com.br/2020/04/procon-de-campina-grande-adere-a-campanha-nacional/
https://paraibaonline.com.br/2020/04/procon-de-campina-grande-adere-a-campanha-nacional/
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Para ele, é necessário que as instituições negociem com os consumidores e não se 

esquivem de sua responsabilidade social. 

“Isso é uma possibilidade de mantermos o equilíbrio, nada impedindo o órgão de aplicar 

sanções, em caso de práticas abusivas, o que de forma alguma será tolerado”, afirmou. 

As pessoas que têm alguma dúvida ou denúncia podem entrar em contato com o Procon 

por meio dos seus canais de atendimento: aplicativo de celular PROCONCG MÓVEL, 

telefones 151 e 98185-8168 e site https://procon.campinagrande.pb.gov.br/ no Fale 

Conosco. 

 

 

 
 

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 24/04/20 

ASSUNTO Pesquisa ao consumidor AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/04/preco-da-gasolina-em-campina-grande-cai-para-
menos-de-r-350/ 

Preço da gasolina em Campina Grande cai para menos de R$ 3,50 

Da Redação. Publicado em 21 de abril de 2020 às 8:50. 

Diante da sucessão de reduções no preço dos combustíveis fixadas pela Petrobras, 

os reflexos já são sentidos em Campina Grande. 

Um postos na Alça Sudoeste passou a cobrar, a partir desta 3a feira, R$ 3,48 pelo litro 

da gasolina. 

Em outros estabelecimentos o produto está sendo vendido a preços que variam de R$ 

3,68 a R$ 3,79. 

Nas últimas semanas, conforme informações da Petrobras, as vendas de gasolina 

chegaram a cair em até 60% em algumas regiões do Brasil. 

https://paraibaonline.com.br/2020/04/preco-da-gasolina-em-campina-grande-cai-para-menos-de-r-350/
https://paraibaonline.com.br/2020/04/preco-da-gasolina-em-campina-grande-cai-para-menos-de-r-350/
https://paraibaonline.com.br/2020/04/petrobras-anuncia-a-11a-reducao-consecutiva-no-preco-da-gasolina-diesel-cai-tambem/
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Procon transforma dinheiro das multas em apoio financeiro às ações 

de prevenção e controle do novo Coronavírus em Campina Grande 
Por admin 

Publicado em 24 de abril de 2020 

Órgão investe na aquisição de material e nas ações da Prefeitura contra o 

avanço da doença na cidade 

Por recomendação do prefeito Romero Rodrigues, desde que Campina 

Grande lançou o plano de contingenciamento para conter o avanço do novo 

Coronavírus, o Procon Municipal passou a direcionar boa parte dos recursos 

oriundos de multas no apoio às iniciativas da gestão de prevenção e 

controle da Covid-19 na cidade. 

De acordo com o coordenador executivo do órgão, Rivaldo Rodrigues, o 

órgão tem 

buscado participar de várias frentes, seja na orientação da população e dos 

empresários, na produção de material educativo ou na aquisição de material 

de prevenção ao vírus. A preocupação é sempre a mesma: a de proteger o 

consumidor e incentivar o equilíbrio nas relações de consumo. 

O dinheiro das multas do Procon-CG tem sido usado na aquisição e 

distribuição de produtos e equipamentos de prevenção ao vírus, além da 

impressão e distribuição de material educativo à população nos principais 

pontos da cidade. 

Com relação à compra de material, recentemente o Procon adquiriu 200 mil 

máscaras que serão doadas a Secretaria de Saúde do Munícipio (SMS). O 

órgão já havia enviado à Sesuma cerca de 700 luvas industriais para os 

serviços de limpeza urbana e contribuído na aquisição de material de 

https://www.pagina1pb.com.br/procon-transforma-dinheiro-das-multas-em-apoio-financeiro-as-acoes-de-prevencao-e-controle-do-novo-coronavirus-em-campina-grande/
https://www.pagina1pb.com.br/procon-transforma-dinheiro-das-multas-em-apoio-financeiro-as-acoes-de-prevencao-e-controle-do-novo-coronavirus-em-campina-grande/
https://www.pagina1pb.com.br/author/admin/
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limpeza para desinfecção de áreas públicas, como feiras e avenidas mais 

movimentadas. 

Foram comprados pelo órgão de proteção e defesa do consumidor e doados 

à Sesuma também, segundo Rivaldo Rodeigues, 1.000 litros de sabão 

líquido, 1.000 litros de água sanitária, 1.000 litros de cloro e 200 unidades 

de pastilhas de cloro. 

Outra parceria na luta contra a Covid-19, destaca o coordenador executivo 

do Procon-CG, foi com a Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer do 

Município. O Procon é parceiro da Sejel também no apoio ao Programa Mexe 

Campina, que se mantém através de aulas online: o órgão tem produzido 

vídeos educativos de incentivo à realização de atividades físicas em casa 

para que as pessoas em quarentena se mantenham saudáveis. 

“São ações que dão a chance para que o Procon-CG, ao transformar 

recursos de multas em apoio financeiro ao esforço do prefeito Romero 

Rodrigues e da gestão, assuma um papel histórico nessa verdadeira batalha 

diária contra um inimigo invisível e letal em nosso Município”, conclui 

Rivaldo Rodrigues. 

o plano de contingenciamento para conter o avanço do novo coronavírus, o 

Procon Municipal passou a direcionar boa parte dos recursos oriundos de 

multas no apoio às iniciativas da gestão focadas nesse objetivo. 

De acordo com o coordenador executivo do órgão, Rivaldo Rodrigues, o 

órgão tem 

buscado participar de várias frentes, seja na orientação da população e dos 

empresários, na produção de material educativo ou na aquisição de material 

de prevenção ao vírus. A preocupação é sempre a mesma: a de proteger o 

consumidor e incentivar o equilíbrio nas relações de consumo. 

O dinheiro das multas do Procon-CG tem sido usado na aquisição e 

distribuição de produtos e equipamentos de prevenção ao vírus, além da 

impressão e distribuição de material educativo à população nos principais 

pontos da cidade. 

Com relação à compra de material, recentemente o Procon adquiriu 200 mil 

máscaras que serão doadas a Secretaria de Saúde do Munícipio (SMS). O 

órgão já havia enviado à Sesuma cerca de 700 luvas industriais para os 

serviços de limpeza urbana e contribuído na aquisição de material de 
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limpeza para desinfecção de áreas públicas, como feiras e avenidas mais 

movimentadas. 

Foram comprados pelo órgão de proteção e defesa do consumidor e doados 

à Sesuma também, segundo Rivaldo Rodeigues, 1.000 litros de sabão 

líquido, 1.000 litros de água sanitária, 1.000 litros de cloro e 200 unidades 

de pastilhas de cloro. 

_ Parceria com o Mexe_ 

Outra parceria na luta contra a Covid-19, destaca o coordenador executivo 

do Procon-CG, foi com a Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer do 

Município. O Procon é parceiro da Sejel também no apoio ao Programa Mexe 

Campina, que se mantém através de aulas online: o órgão tem produzido 

vídeos educativos de incentivo à realização de atividades físicas em casa 

para que as pessoas em quarentena se mantenham saudáveis. 

“São ações que dão a chance para que o Procon-CG, ao transformar 

recursos de multas em apoio financeiro ao esforço do prefeito Romero 

Rodrigues e da gestão, assuma um papel histórico nessa verdadeira batalha 

diária contra um inimigo invisível e letal em nosso Município”, conclui 

Rivaldo Rodrigues. 
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https://paraibaonline.com.br/2020/04/procon-de-campina-transforma-dinheiro-de-multas-em-acoes-de-combate-ao-coronavirus/
https://paraibaonline.com.br/2020/04/procon-de-campina-transforma-dinheiro-de-multas-em-acoes-de-combate-ao-coronavirus/
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Procon de Campina transforma dinheiro de multas em ações de 

combate ao coronavírus 
Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 24 de abril de 2020 às 10:14. 

Por recomendação do prefeito Romero Rodrigues, desde que Campina Grande lançou o 

plano de contingenciamento para conter o avanço do novo coronavírus, o Procon 

Municipal passou a direcionar boa parte dos recursos oriundos de multas no apoio às 

iniciativas da gestão de prevenção e controle da Covid-19 na cidade. 

De acordo com o coordenador executivo do órgão, Rivaldo Rodrigues, o órgão tem 

buscado participar de várias frentes, seja na orientação da população e dos empresários, 

na produção de material educativo ou na aquisição de material de prevenção ao vírus. A 

preocupação é sempre a mesma: a de proteger o consumidor e incentivar o equilíbrio 

nas relações de consumo. 

O dinheiro das multas do Procon-CG tem sido usado na aquisição e distribuição de 

produtos e equipamentos de prevenção ao vírus, além da impressão e distribuição de 

material educativo à população nos principais pontos da cidade. 

Com relação à compra de material, recentemente o Procon adquiriu 200 mil máscaras 

que serão doadas a Secretaria de Saúde do Munícipio (SMS). O órgão já havia enviado 

à Sesuma cerca de 700 luvas industriais para os serviços de limpeza urbana e 

contribuído na aquisição de material de limpeza para desinfecção de áreas públicas, 

como feiras e avenidas mais movimentadas. 

Foram comprados pelo órgão de proteção e defesa do consumidor e doados à Sesuma 

também, segundo Rivaldo Rodrigues, 1.000 litros de sabão líquido, 1.000 litros de água 

sanitária, 1.000 litros de cloro e 200 unidades de pastilhas de cloro. 

Outra parceria na luta contra a Covid-19, destaca o coordenador executivo do Procon-

CG, foi com a Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer do Município. O Procon é 

parceiro da Sejel também no apoio ao Programa Mexe Campina, que se mantém através 

de aulas online: o órgão tem produzido vídeos educativos de incentivo à realização de 

atividades físicas em casa para que as pessoas em quarentena se mantenham saudáveis. 
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“São ações que dão a chance para que o Procon-CG, ao transformar recursos de multas 

em apoio financeiro ao esforço do prefeito Romero Rodrigues e da gestão, assuma um 

papel histórico nessa verdadeira batalha diária contra um inimigo invisível e letal em 

nosso Município”, conclui Rivaldo Rodrigues. 
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Lojas de construção e oficinas funcionam em horário reduzido em CG 

Necessidade surgiu devido à intensificação de chuvas na região 

Além dos serviços essenciais, a Prefeitura de Campina Grande permitiu, 

mediante decreto,  que lojas de material de construção e oficinas 

mecânicas passem a funcionar, mas em horário reduzido, de 9h às 14h. 

A medida se deu após as chuvas na região nos últimos dias, ocasionando 

na necessidade de reparos em algumas residências. 

Para os restaurantes e demais serviços com restrições, a recomendação 

é que trabalhem com o sistema de delivery, sem custos adicionais de 

entrega ao consumidor sob pena de aplicação de multa por parte do 

Procon municipal. Além disso, o decreto determina que os entregadores 

portem todos os equipamentos de higienização para prevenção ao novo 

coronavírus. 

O chee do Procon de Campina, Rivaldo Rodrigues, explicou também que 

o consumidor até pode ir ao restaurante ou à lanchonete buscar o 

alimento, desde que não demore muito. “A recomendação é a de 

comprar e sair prontamente, e os estabelecimentos devem limitar a 

quantidade em no máximo quatro pessoas por vez”, completou. 

https://portalcorreio.com.br/lojas-de-construcao-e-oficinas-funcionam-em-horario-reduzido-em-cg/
https://portalcorreio.com.br/lojas-de-construcao-e-oficinas-funcionam-em-horario-reduzido-em-cg/
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Menor preço do litro da gasolina cai para R$ 3,57 em Campina 

Grande, segundo Procon 

Pesquisa de preços aponta que preço médio da gasolina teve uma redução de 

7,13%. Procon também levantou preços de diesel e etanol. 

O preço do litro da gasolina comum caiu e pode ser encontrado por 

R$ 3,57 em Campina Grande, de acordo com uma pesquisa de 

preços realizada pelo Procon Municipal. Em comparação com o 

último mês, o preço médio teve uma redução de 7,13%. 
A pesquisa foi realizada nos dias 24 e 25 de abril, em 58 postos de 
combustíveis do município. No último mês, a média de preço do litro de 
gasolina caiu de R$ 3,972 para R$ 3,689. Segundo o Procon, apenas um posto 
está com preço de R$ 3,57. 
Ainda conforme o estudo, a gasolina aditivada também passou por uma 
redução de preços. De R$ 4,139 foi para R$ 3,883, diminuindo 6,19%. 

Preço do diesel 

O diesel também apresentou uma redução: o comum passou de R$ 3,280 para 
R$ 3,088, representando economia de 5,87%. Já o diesel S-10 teve seu preço 
médio de R$ 3,397 abaixar R$ 3,188 nessa última pesquisa, uma redução de 
6,16%. Apesar da diminuição, S-10 sofre variação muito alta, de 18,39% entre 
os estabelecimentos visitados, chegando aos 55 centavos de diferença entre o 
menor e o maior preço encontrado na cidade. 

Preço do etanol 

O etanol foi o que menos teve alteração em seu preço. Em média, do litro de 
etanol passou de R$ 3,211 para R$3,171 na última pesquisa, uma redução de 
apenas 1,24%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/27/menor-preco-do-litro-da-gasolina-cai-para-r-357-em-campina-grande-segundo-procon.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/27/menor-preco-do-litro-da-gasolina-cai-para-r-357-em-campina-grande-segundo-procon.ghtml
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Pesquisa indica que preço da gasolina caiu para R$ 3,57 em CG 

Preço médio deste combustível sofreu uma redução de 7,13%, 

caindo de R$ 3,972 para R$ 3,689 

O preço do litro da gasolina comum já pode ser encontrado por R$ 3,570 

em Campina Grande. É o que aponta a pesquisa de preços feita pelo Procon 
Municipal. Veja aqui a pesquisa completa. 

Em comparação com o último mês, o preço médio deste combustível sofreu 

uma redução de 7,13%, caindo de R$ 3,972 para R$ 3,689. 

No entanto, segundo constado pela equipe do Procon de Campina Grande, 

apenas um posto está praticando o preço de R$ 3,570. A maioria dos 58 
postos visitados durante a pesquisa está vendendo a gasolina comum por 

R$ 3,590. 

A gasolina aditivada também passou por uma redução de preços. O valor 

baixou de R$ 4,139 para R$ 3,883 nesta última pesquisa, ou seja, o valor 

diminuiu 6,19%. 

O diesel também apresentou uma redução significativa de preços. O comum 

baixou de R$ 3,280 para R$ 3,088, reduzindo 5,87%. No caso do S-10, o 

preço médio passou de R$ 3,397 para R$ 3,188 nessa última pesquisa, ou 

seja, sofreu uma redução de 6,16%. 

 

 

 

 

 

https://portalcorreio.com.br/preco-gasolina-caiu-r-357-cg/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Relat%C3%B3rio-Comb-2020_04.pdf
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Menor preço do litro da gasolina cai 

para R$ 3,57 em Campina Grande, 

segundo Procon 
Pesquisa de preços aponta que preço médio da gasolina teve uma redução de 7,13%. 

Procon também levantou preços de diesel e etanol. Preço do litro da gasolina sofre 

redução de até 7,13%, chegando até o preço de R$ 3,57 em Campina Grande 

Por PCV Comunicação e Marketing Digital em 27/04/2020 às 20:27:25 

O preço do litro da gasolina comum caiu e pode ser encontrado por R$ 3,57 em 

Campina Grande, de acordo com uma pesquisa de preços realizada pelo Procon 

Municipal. Em comparação com o último mês, o preço médio teve uma redução de 

7,13%. 

Veja lista completa da pesquisa de preços da gasolina em Campina Grande. 

A pesquisa foi realizada nos dias 24 e 25 de abril, em 58 postos de combustíveis do 

município. No último mês, a média de preço do litro de gasolina caiu de R$ 3,972 para 

R$ 3,689. Segundo o Procon, apenas um posto está com preço de R$ 3,57. 

Ainda conforme o estudo, a gasolina aditivada também passou por uma redução de 

preços. De R$ 4,139 foi para R$ 3,883, diminuindo 6,19%. 

Preço do diesel 

O diesel também apresentou uma redução: o comum passou de R$ 3,280 para R$ 

3,088, representando economia de 5,87%. Já o diesel S-10 teve seu preço médio de R$ 

3,397 abaixar R$ 3,188 nessa última pesquisa, uma redução de 6,16%. Apesar da 

diminuição, S-10 sofre variação muito alta, de 18,39% entre os estabelecimentos 

visitados, chegando aos 55 centavos de diferença entre o menor e o maior preço 

encontrado na cidade. 

Preço do etanol 

O etanol foi o que menos teve alteração em seu preço. Em média, do litro de etanol 

passou de R$ 3,211 para R$3,171 na última pesquisa, uma redução de apenas 1,24%. 

https://conceicaoverdade.com.br/noticia/2810/menor-preco-do-litro-da-gasolina-cai-para-rs-3-57-em-campina-grande-segundo-procon.html
https://conceicaoverdade.com.br/noticia/2810/menor-preco-do-litro-da-gasolina-cai-para-rs-3-57-em-campina-grande-segundo-procon.html

