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RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA – MAIO DE 2020 

Matérias sobre as ações do Procon de Campina Grande que saíram 

na mídia local neste período. 

TOTAL DE RELEASES PRODUZIDOS PELA ASCOM: 11 

TOTAL DE NOTÍCIAS PUBLICADAS NA IMPRENSA: 23 em jornais 

online, 10 entrevistas para rádio e 5 entrevistas para TV 

TOTAL DE POSTS PUBLICADOS NO INSTAGRAM E FACEBOOK:  30 

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 Paraiba.com DATA 3/05/20 

ASSUNTO Apoio a população com tendas e 
cadeiras 

AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraiba.com.br/2020/05/03/prefeitura-de-campina-grande-disponibiliza-tendas-e-
cadeiras-para-reduzir-aglomeracoes-em-filas-da-caixa/ 

 

Prefeitura de CG disponibiliza tendas e 

cadeiras para reduzir aglomerações em filas 
da Caixa 

 
Com o objetivo de evitar aglomerações de pessoas e as longas filas no 

entorno da agência central da Caixa Econômica Federal, a Prefeitura de 

Campina Grande vai instalar, a partir desta segunda-feira, 4, tendas e 

cadeiras como uma extensão da agência na  rua Presidente Epitácio Pessoa. 

https://paraiba.com.br/2020/05/03/prefeitura-de-campina-grande-disponibiliza-tendas-e-cadeiras-para-reduzir-aglomeracoes-em-filas-da-caixa/
https://paraiba.com.br/2020/05/03/prefeitura-de-campina-grande-disponibiliza-tendas-e-cadeiras-para-reduzir-aglomeracoes-em-filas-da-caixa/


4 

 

Assim, as pessoas que precisam ir ao banco para sacar o auxílio 

emergencial terão mais conforto enquanto esperam o atendimento. 

“A partir deste domingo, 3, a Prefeitura fará a interdição do trecho da rua 

Presidente Epitácio Pessoa e região em frente à agência central da Caixa, 
para que na segunda-feira, logo cedo, a população já possa contar com esta 

estrutura. Além disso, para agilizar o atendimento e diminuir as filas, o 

representante da Caixa se comprometeu em colocar funcionários do banco 

para atenderem as pessoas que estão aguardando, uma espécie de triagem, 
porque muitos dos clientes passam horas esperando em filas, as vezes para 

conseguir apenas uma informação ou tirar uma dúvida. Assim esperamos 

reduzir o tempo de atendimento. Daremos mais conforto à população, que 
fica esperando do lado de fora da agência e ainda conseguimos proteger a 

população de possíveis contágios pelo novo coronavírus. A Prefeitura 

continua firme no trabalho de prevenção e combate ao vírus que provoca a 
Covid-19, mas só o esforço do poder público não basta. É necessário 

também o empenho e o compromisso de toda a população, que deve adotar 

as medidas de segurança e higiene, só assim venceremos essa guerra”, 

ressalta Rivaldo Rodrigues, coordenador do Procon Municipal. 

Serão disponibilizadas 16 tendas, com 200 cadeiras, que estarão dispostas 

com um distanciamento de 1,5 metros entre elas, respeitando a 

recomendação da Organização Mundial de Saúde e da Secretaria de Saúde 

do Município. 

 
Procon na prevenção ao novo coronavírus 

Ainda com relação à prevenção ao novo Coronavírus o Procon de Campina 

Grande tem feito um intenso trabalho de conscientização. Na manhã deste 

sábado, 2, os fiscais visitaram três agências da Caixa Econômica, todas as 
casas lotéricas do Centro e vários mercadinhos no Cinza e nas Malvinas, 

além dos supermercados Hiper Todo Dia e Extra. Na oportunidade, 

distribuíram máscaras reutilizáveis e entregaram panfletos sobre prevenção 

à Covid-19 aos consumidores que estavam nas filas e entregaram cartazes 
informativos nos estabelecimentos. 
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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 Paraibaonline DATA 3/05/20 

ASSUNTO Apoio a população com tendas e 
cadeiras 

AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/05/pmcg-disponibiliza-tendas-e-cadeiras-para-reduzir-
aglomeracoes-em-filas-da-caixa/ 

PMCG disponibiliza tendas e cadeiras para 
reduzir aglomerações em filas da Caixa 

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 3 de maio de 2020 às 9:24. 

Com o objetivo de evitar aglomerações de pessoas e as longas filas no 

entorno da agência central da Caixa Econômica Federal, a Prefeitura de 

Campina Grande vai instalar, a partir desta segunda-feira, 4, tendas e 

cadeiras como uma extensão da agência na rua Presidente Epitácio Pessoa. 

Assim, as pessoas que precisam ir ao banco para sacar o auxílio 

emergencial terão mais conforto enquanto esperam o atendimento. 

“A partir deste domingo, 3, a Prefeitura fará a interdição do trecho da rua 

Presidente Epitácio Pessoa e região em frente à agência central da Caixa, 

para que na segunda-feira, logo cedo, a população já possa contar com esta 

estrutura. Além disso, para agilizar o atendimento e diminuir as filas, o 

representante da Caixa se comprometeu em colocar funcionários do banco 

para atenderem as pessoas que estão aguardando, uma espécie de triagem, 

porque muitos dos clientes passam horas esperando em filas, as vezes para 

conseguir apenas uma informação ou tirar uma dúvida. Assim esperamos 

reduzir o tempo de atendimento”, disse Rivaldo Rodrigues, coordenador do 

Procon Municipal. 

“Daremos mais conforto à população, que fica esperando do lado de fora da 

agência e ainda conseguimos proteger a população de possíveis contágios 

pelo novo coronavírus. A Prefeitura continua firme no trabalho de prevenção 

e combate ao vírus que provoca a Covid-19, mas só o esforço do poder 

https://paraibaonline.com.br/2020/05/pmcg-disponibiliza-tendas-e-cadeiras-para-reduzir-aglomeracoes-em-filas-da-caixa/
https://paraibaonline.com.br/2020/05/pmcg-disponibiliza-tendas-e-cadeiras-para-reduzir-aglomeracoes-em-filas-da-caixa/
https://paraibaonline.com.br/2020/05/calendario-da-2a-parcela-do-auxilio-emergencial-sai-na-proxima-semana/
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público não basta. É necessário também o empenho e o compromisso de 

toda a população, que deve adotar as medidas de segurança e higiene, só 

assim venceremos essa guerra”, ressalta Rivaldo. 

Serão disponibilizadas 16 tendas, com 200 cadeiras, que estarão dispostas 

com um distanciamento de 1,5 metros entre elas, respeitando a 

recomendação da Organização Mundial de Saúde e da Secretaria de Saúde 

do Município. 

 

Foto: Codecom/CG 

Procon na prevenção ao novo coronavírus 

Ainda com relação à prevenção ao novo Coronavírus o Procon de Campina 

Grande tem feito um intenso trabalho de conscientização. Na manhã deste 

sábado, 2, os fiscais visitaram três agências da Caixa Econômica, todas as 

casas lotéricas do Centro e vários mercadinhos no Cinza e nas Malvinas, 

além dos supermercados Hiper Todo Dia e Extra. 

Na oportunidade, distribuíram máscaras reutilizáveis e entregaram 

panfletos sobre prevenção à Covid-19 aos consumidores que estavam nas 

filas e entregaram cartazes informativos nos estabelecimentos. 
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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 Paraiba.com DATA 3/05/20 

ASSUNTO Apoio a população com tendas e 
cadeiras 

AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.polemicaparaiba.com.br/cidades/campina-grande/prefeitura-de-campina-
grande-disponibiliza-cadeiras-para-reduzir-aglomeracoes-em-filas-da-caixa/ 

 

Prefeitura de Campina Grande disponibiliza 
cadeiras e tendas para reduzir aglomerações 
em filas da Caixa 

Publicado por: Adriany Santos em 03/05/2020 às 10:57 

 

Com o objetivo de evitar aglomerações de pessoas e as longas filas no 
entorno da agência central da Caixa Econômica Federal, a Prefeitura de 

Campina Grande vai instalar, a partir desta segunda-feira, 4, tendas e 

cadeiras como uma extensão da agência na rua Presidente Epitácio Pessoa. 
Assim, as pessoas que precisam ir ao banco para sacar o auxílio 

emergencial terão mais conforto enquanto esperam o atendimento. 

“A partir deste domingo, 3, a Prefeitura fará a interdição do trecho da rua 

Presidente Epitácio Pessoa e região em frente à agência central da Caixa, 

para que na segunda-feira, logo cedo, a população já possa contar com esta 
estrutura. Além disso, para agilizar o atendimento e diminuir as filas, o 

representante da Caixa se comprometeu em colocar funcionários do banco 

para atenderem as pessoas que estão aguardando, uma espécie de triagem, 

porque muitos dos clientes passam horas esperando em filas, as vezes para 
conseguir apenas uma informação ou tirar uma dúvida. Assim esperamos 

https://www.polemicaparaiba.com.br/cidades/campina-grande/prefeitura-de-campina-grande-disponibiliza-cadeiras-para-reduzir-aglomeracoes-em-filas-da-caixa/
https://www.polemicaparaiba.com.br/cidades/campina-grande/prefeitura-de-campina-grande-disponibiliza-cadeiras-para-reduzir-aglomeracoes-em-filas-da-caixa/
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reduzir o tempo de atendimento”, disse Rivaldo Rodrigues, coordenador do 

Procon Municipal. 

“Daremos mais conforto à população, que fica esperando do lado de fora da 
agência e ainda conseguimos proteger a população de possíveis contágios 

pelo novo coronavírus. A Prefeitura continua firme no trabalho de prevenção 
e combate ao vírus que provoca a Covid-19, mas só o esforço do poder 

público não basta. É necessário também o empenho e o compromisso de 

toda a população, que deve adotar as medidas de segurança e higiene, só 
assim venceremos essa guerra”, ressalta Rivaldo. 

Serão disponibilizadas 16 tendas, com 200 cadeiras, que estarão dispostas 
com um distanciamento de 1,5 metros entre elas, respeitando a 

recomendação da Organização Mundial de Saúde e da Secretaria de Saúde 

do Município. 

Procon na prevenção ao novo coronavírus 

Ainda com relação à prevenção ao novo Coronavírus o Procon de Campina 
Grande tem feito um intenso trabalho de conscientização. Na manhã deste 
sábado, 2, os fiscais visitaram três agências da Caixa Econômica, todas as 

casas lotéricas do Centro e vários mercadinhos no Cinza e nas Malvinas, 

além dos supermercados Hiper Todo Dia e Extra. 
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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 Paraiba.com DATA 4/05/20 

ASSUNTO Apoio a população com tendas e 
cadeiras 

AVALIAÇÃO Positiva 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/05/04/tendas-e-cadeiras-sao-colocadas-em-
agencia-bancaria-para-evitar-aglomeracao-em-campina-grande.ghtml 

 

Tendas e cadeiras são colocadas em agência 

bancária para evitar aglomeração, em Campina 
Grande 

Prefeitura prepara estrutura para evitar proximidade das pessoas 

em filas de agências bancárias. 

 

Uma estrutura de toldos e cadeiras foi montada na noite de domingo (3) 

pela prefeitura de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, para evitar 
proximidade das pessoas em filas da central da agência da Caixa Econômica 

Federal, na rua Epitácio Pessoa, no Centro. O objetivo da medida, segundo 

o prefeito Romero Rodrigues, é proporcionar mais conforto para a multidão 
que tem se formado nas filas da agência para receber o auxílio do Governo 

Federal, além de saques do Bolsa Família. 

De acordo com a prefeitura, para que as tendas fossem montadas, houve 
interdição nos dois sentidos da rua Epitácio Pessoa pela Superintendência 

de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP). 

Equipes da prefeitura devem fazer a distribuição de máscaras, álcool 70% e 

água para as pessoas nas filas. Embora a grande quantidade de pessoas 
que circulam no local, conforme a Prefeitura de Campina Grande, 700 

cadeiras foram disponíveis para aguardar o atendimento. 
 

 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/05/04/tendas-e-cadeiras-sao-colocadas-em-agencia-bancaria-para-evitar-aglomeracao-em-campina-grande.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/05/04/tendas-e-cadeiras-sao-colocadas-em-agencia-bancaria-para-evitar-aglomeracao-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 Jornal da Paraiba DATA 18/05/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO POSITIVA 

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/preco-da-cesta-basica-aumenta-quase-r-
30-em-campina-grande-aponta-procon.html 

 

 

 

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/preco-da-cesta-basica-aumenta-quase-r-30-em-campina-grande-aponta-procon.html
https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/preco-da-cesta-basica-aumenta-quase-r-30-em-campina-grande-aponta-procon.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 Jornal da Paraíba DATA 4/05/20 

ASSUNTO Apoio a população com tendas e 
cadeiras 

AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/mesmo-com-sinalizacao-e-tendas-para-
distanciamento-cg-tem-aglomeracao-em-agencia-da-caixa.html 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/mesmo-com-sinalizacao-e-tendas-para-distanciamento-cg-tem-aglomeracao-em-agencia-da-caixa.html
https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/mesmo-com-sinalizacao-e-tendas-para-distanciamento-cg-tem-aglomeracao-em-agencia-da-caixa.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 Click.pb DATA 4/05/20 

ASSUNTO Apoio a população com tendas e 
cadeiras 

AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.clickpb.com.br/paraiba/auxilio-emergencial-populacao-faz-fila-durante-noite-
para-garantir-atendimento-na-caixa-economica-em-campina-grande-283289.html 

Auxílio Emergencial: população faz fila durante 
a noite para garantir atendimento na Caixa 
Econômica em Campina Grande 

O objetivo da medida é proporcionar mais conforto para a multidão que tem-se formado 

nas filas da agência da Caixa Econômica, nos últimos dias, para receber o auxílio 

emergencial. 

A Prefeitura de Campina Grande montou 
neste domingo (3), uma estrutura especial 

de toldos e 700 cadeiras na rua Epitácio 
Pessoa, Centro. Ainda na montagem da 

estrutura, a população começou a formar 

fila para ser atendida nesta segunda-feira 
na agência central da Caixa Econômica 

Federal. 

As grandes filas formadas são de pessoas 

que querem receber o auxílio de R$ 600 do 
governo federal, além de saques do Bolsa 

Família. 

A PMCG também interditou, nos dois 
sentidos, da Epitácio Pessoa até a altura da 

rua Sete de Setembro, pela 

Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande - 
STTP. 

Equipes da Prefeitura também farão a distribuição de milhares de máscaras 

para as pessoas nas filas, além de água. A Brigada de Higienização, mais 

uma vez, voltará a trabalhar na Epitácio Pessoa, aplicando álcool em gel 
70% com a população. 

 

 

https://www.clickpb.com.br/paraiba/auxilio-emergencial-populacao-faz-fila-durante-noite-para-garantir-atendimento-na-caixa-economica-em-campina-grande-283289.html
https://www.clickpb.com.br/paraiba/auxilio-emergencial-populacao-faz-fila-durante-noite-para-garantir-atendimento-na-caixa-economica-em-campina-grande-283289.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 Paraiba Debate DATA 4/05/20 

ASSUNTO Apoio a população com tendas e 
cadeiras 

AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.clickpb.com.br/paraiba/auxilio-emergencial-populacao-faz-fila-durante-noite-
para-garantir-atendimento-na-caixa-economica-em-campina-grande-283289.html 

 

Tendas e cadeiras são colocadas nas 

proximidades da Caixa para evitar 
aglomeração em Campina Grande 

Por Da Redação - 4 de maio de 2020  

 
Foto: Codecom/CG 
A Prefeitura de Campina Grande montou tendas e colocou cadeiras na rua 
Epitácio Pessoa, no Centro, para evitar à proximidade das pessoas em filas 

da central da agência da Caixa Econômica Federal. O objetivo da medida, 

segundo o prefeito Romero Rodrigues (PSD), é proporcionar mais conforto 
para a multidão que tem se formado nas filas da agência para receber o 

auxílio do Governo Federal, além de saques do Bolsa Família. 

De acordo com à Prefeitura, para que as tendas fossem montadas, houve 

interdição nos dois sentidos da rua Epitácio Pessoa pela Superintendência 

de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP). 

Equipes da Prefeitura devem fazer a distribuição de máscaras, álcool em gel 

e água para as pessoas nas filas. Ainda segundo a Prefeitura de Campina 

Grande, 700 cadeiras foram disponíveis para aguardar o atendimento. 

 

 

 

 

https://www.clickpb.com.br/paraiba/auxilio-emergencial-populacao-faz-fila-durante-noite-para-garantir-atendimento-na-caixa-economica-em-campina-grande-283289.html
https://www.clickpb.com.br/paraiba/auxilio-emergencial-populacao-faz-fila-durante-noite-para-garantir-atendimento-na-caixa-economica-em-campina-grande-283289.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 Paraibaonline DATA 5/05/20 

ASSUNTO Divulgação de como usar 
máscaras de tecido 

AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/05/procon-de-cg-orienta-sobre-confeccao-uso-e-
lavagem-das-mascaras-de-tecido/ 

 

 

Procon de CG orienta sobre confecção, uso e lavagem 

das máscaras de tecidoCodecom/CG.  

Publicado em 5 de maio de 2020 às 14:26. 

Com o decreto estadual 40.217, que torna obrigatório o uso de máscaras 

em espaços públicos e em estabelecimentos comerciais em toda a Paraíba, 

o Procon de Campina Grande traz algumas orientações sobre o uso desse 

equipamento de proteção individual, considerado indispensável à prevenção 

contra o novo Coronavírus. 

As orientações têm por base as Notas Técnicas emitidas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Conforme a nota, as máscaras reutilizáveis (de tecido) não devem ser 

utilizadas pelos profissionais de saúde durante a sua atuação, nem por 

pacientes contaminados com a covid-19 ou suspeitos (com sintomas). 

Também não podem ser usadas por pessoas que cuidam de pacientes 

contaminados; por crianças menores de 2 anos; por pessoas com 

problemas respiratórios ou incapazes de remover a máscara sem 

assistência. É importante lembrar que, mesmo usando máscara, deve ser 

mantida a distância de um metro entre as pessoas. 

https://paraibaonline.com.br/2020/05/procon-de-cg-orienta-sobre-confeccao-uso-e-lavagem-das-mascaras-de-tecido/
https://paraibaonline.com.br/2020/05/procon-de-cg-orienta-sobre-confeccao-uso-e-lavagem-das-mascaras-de-tecido/


15 

 

Com relação ao tipo de material para confecção da máscara, a indicação é 

dar preferência aos tecidos 100% algodão e, na ausência deste, podem ser 

utilizados tecidos que mesclam algodão com elastano. Devem ser evitados 

os tecidos que possam irritar a pele, como poliéster puro e outros sintéticos. 

Já a máscara do tipo Tecido Não Tecido (TNT) sintético, pode ser usada, 

desde que o fabricante garanta que o tecido não causará alergia e seja 

adequado para uso humano. Quanto à gramatura deste tecido recomenda-

se de 20 – 40 g/m². 

Se optar por este tipo de material é recomendável ainda que o produto 

tenha três camadas: uma camada de tecido não impermeável na parte 

frontal; um tecido respirável no meio e um tecido de algodão na parte em 

contato com a superfície do rosto. As máscaras de TNT não podem ser 

lavadas, devendo ser descartadas após o uso. 

Com relação à confecção da máscara, segundo a Anvisa, o tamanho deve 

permitir que sejam cobertas, de forma confortável, a boca e o nariz. Na 

produção da máscara, o profissional responsável deve seguir algumas 

orientações de higiene: limpar as superfícies de trabalho com um produto 

para desinfecção, como preparação alcoólica a 70% ou hipoclorito de sódio 

a 1%. 

Após a costura é importante que a mesma seja lavada com água e sabão e 

passada com o ferro quente. Para minimizar os riscos de alergias, não use 

essências ou perfumes. Antes de usar a máscara é recomendável que se 

faça a devida higiene no material. 

A Anvisa orienta ainda que, antes de colocar a máscara no rosto, a pessoa 

deve fazer a adequada higienização das mãos com água e sabonete ou com 

preparação alcoólica a 70%/. Ter cuidado para não tocar na máscara e, se 

tocar a máscara, deve executar imediatamente a higiene das mãos. 
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A máscara deve cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas 

laterais e ainda manter o conforto e espaço para a respiração. Se for mulher 

é recomendável evitar o uso de batom ou de outra maquiagem durante o 

uso da máscara. 

A Anvisa recomenda ainda o tempo máximo de 3 horas para o uso em 

ambientes com grande circulação de pessoas. Por isso, é recomendável que 

cada pessoa tenha cerca de cinco máscaras de uso individual. 

Ao contrário das máscaras descartáveis, as de tecido podem ser lavadas e 

reutilizadas regularmente. Entretanto, recomenda-se evitar mais que 30 

lavagens. A máscara deve ser lavada separadamente de outras roupas. 

Inicialmente, com água corrente e sabão neutro e depois deixar de molho 

em uma solução de água com água sanitária ou outro desinfetante 

equivalente e deixar descansar por 10 até 30 minutos. Depois, enxaguar 

bem em água corrente para remover qualquer resíduo do produto 

desinfetante. Coloque para secar e, antes de usar, passar a mesma com 

ferro quente. Se não for usar de imediato guardar a máscara em um 

recipiente fechado. 
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Procon de Campina Grande traz dicas para a 
compra do presente para o Dia das Mães 

Neste domingo, 10, será comemorado o Dia das Mães, e para não passar 

em branco, a sugestão do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues é 

que na hora da compra do presente, a população priorize o comércio local. 

“Devido à quarentena provocada pelo novo coronavírus os comerciantes de 
Campina Grande tiveram de se reinventar e investiram no serviço de 

vendas online e nas entregas por delivery.  Por isso compre o seu presente 

no comércio local, além de comprar com segurança sem sair de casa, é uma 

forma de investir no comércio da cidade, auxiliando a economia e o serviço 
do pequeno negócio” disse Romero Rodrigues, em pronunciamento nas 

redes sociais da Prefeitura Municipal. 

E para ajudar o consumidor na hora das compras o coordenador do Procon 

de Campina, Rivaldo Rodrigues traz algumas recomendações: 

“Pedimos à população que evite qualquer tipo de confraternização, se não 

puder adiar a entrega do presente, que seja com bastante cuidado, evitem 
os abraços e, sobretudo usem máscara e realizem as medidas preventivas a 

contaminação do novo coronvírus. O maior presente, hoje, é a proteção” 

disse 

Com relação às compras, Rivaldo destaca que não houve mudanças nas 

regras de compra online. “Se o consumidor encontrar algum problema ou 
mesmo se o produto não for exatamente o que esperava, continua a ter o 

direito de arrependimento, podendo devolver o produto em um prazo de até 

sete dias, contados a partir da data de recebimento. O consumidor tem 

duas opções trocar por outra mercadoria de sua escolha ou solicitar a 
restituição do pagamento com a correção do valor atualizada”. 

Se for comprar pelas redes sociais, tipo Facebook, Whatsapp ou Instagram, 

o coordenador do Procon alerta que redobre os cuidados, já que não há 

muita segurança em transações através desses meios. “Mesmo sendo por 

redes sociais, busque fazer negócios com empresários que tenham uma 

https://www.paraibaradioblog.com/2020/05/09/procon-de-campina-grande-traz-dicas-para-a-compra-do-presente-para-o-dia-das-maes/
https://www.paraibaradioblog.com/2020/05/09/procon-de-campina-grande-traz-dicas-para-a-compra-do-presente-para-o-dia-das-maes/


18 

 

empresa formal, com CNPJ. Se ocorrer algum problema, tanto no produto, 

quanto na transação, e se não há documento registrado, fica mais 

complicado para acionar os órgãos de defesa do consumidor e reivindicar os 
direitos” explica Rivaldo. 

Outra dica é para que as pessoas fiquem atentas para saber o que está 
comprando. “Procure saber antes o tipo de presente que a mãe deseja 

ganhar e faça um levantamento de preços em diferentes sites de compras, 

em busca do menor valor. Em tempos difíceis como que o estamos vivendo, 
economizar também deve ser uma das medidas a ser adotada no 

momento”. 

Para evitar golpes, Rivaldo pede que o consumidor redobre o cuidado. “Não 

forneça dados pessoais sem ter a certeza de que a empresa realmente 

existe e oferece a segurança devida. Prefira sites com uma boa reputação 
no mercado, verifique se o endereço eletrônico indicado na barra é o 

mesmo informado no site, se há sistemas de segurança na página. 

Desconfie de ofertas muito abaixo do padrão de mercado e de formas de 
pagamento incomuns como depósito em conta de pessoas físicas. Em caso 

de dúvida ou se identificar algo suspeito durante a transação entrar 

imediatamente em contato com o Procon de Campina por meio dos 

telefones 151 ou 98185-8168, ou pelo aplicativo de celular PROCONCG 
MÓVEL” orienta. 
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Coronavírus: Procon de Campina Grande autua e notifica 16 lojas 
que descumpriram quarentena 

 

Ações foram realizadas entre a última segunda-feira (11) e esta sexta-feira 

(15). Multas aplicadas nas empresas podem chegar em até R$ 20 mil, 
conforme o órgão. 

Por G1 PB 

15/05/2020 17h59  Atualizado há 3 semanas 
Pelo menos oito lojas foram autuadas e outras oito foram notificadas em 

Campina Grande por funcionarem durante o período determinado para 

cumprimento de quarentena, enquanto medida preventiva à propagação da 
Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo dados do Procon 

Municipal, divulgados nesta sexta-feira (15), nos estabelecimentos também 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/05/15/coronavirus-procon-de-campina-grande-autua-e-notifica-16-lojas-que-descumpriram-quarentena.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/05/15/coronavirus-procon-de-campina-grande-autua-e-notifica-16-lojas-que-descumpriram-quarentena.ghtml
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foram constatadas irregularidades como a falta de uso de equipamentos de 

proteção individual (EPIs). 

As oito lojas que foram autuadas também foram multadas. Os valores das 
multas podem chegar em até R$ 20 mil, mas eles só serão definidos com a 

volta das atividades administrativas na sede da autarquia, que estão 

suspensas devido à pandemia. 
O coordenador executivo do órgão, Rivaldo Rodrigues falou que parte dos 

empreendimentos que tem permissão para funcionar estava desrespeitando 

as regras da quarentena. Algumas lojas permitiram a circulação de 

funcionários e colaboradores sem máscara de proteção. Outras que 
deveriam funcionar no sistema de entregas, estavam abertas. 

Em Campina podem funcionar os serviços essenciais como supermercados, 

padarias, restaurantes, com entregas no balcão ou delivery; cafés; lojas de 
conveniência e distribuidoras de bebidas; açougues e peixarias; 

distribuidoras de gás de cozinha e água mineral; agências bancárias e 

loterias; hospitais, clínicas e serviços de assistência à saúde humana e de 
animais, assistência social e atendimento à população em estado de 

vulnerabilidade; farmácias e drogarias, comércio de alimentos e 

medicamentos destinados a animais; atividades de segurança pública e 

privada; estabelecimentos que comercializam peças automotivas, materiais 
elétricos e de construção; postos de combustíveis; prestadores de serviços 

de manutenção de elevadores, ares condicionados, redes elétricas e 

abastecimento de água; oficinas mecânicas; transporte; telecomunicação e 
internet; serviço de “call center”; feiras livres; captação, tratamento e 

distribuição de água; captação e tratamento de esgoto e de lixo; geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás; livrarias e 
papelarias; e lojas que vendem material de informática. 

Além do Procon Municipal, também fazem parte da força-tarefa responsável 

pelo monitoramento a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a 

Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), a Vigilância Sanitária do 
Município, a Secretaria de Saúde do Município, os Serviços Urbanos e 

Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, com apoio da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros da Paraíba. 
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Procon de Campina Grande autua loja de conveniência 

por não cumprir recomendações da quarentena 

Por Ionete Ramos 

Postado em 17 de maio de 2020 

Na noite deste sábado, 16, a fiscalização do Procon de Campina Grande 

autuou uma loja de conveniência que vendia bebida alcoólica, prática que 

favorece a aglomeração de pessoas e desrespeita as medidas de 

quarentena, adotadas para prevenção ao contágio do novo coronavírus. A 

loja funciona em um posto de combustível no bairro Velame. Após 

denúncias, o Procon foi ao local e realizou a autuação, que poderá acarretar 

em multa para o estabelecimento. 

“Num momento grave como este em que o número de óbitos associados à 

covid-19 tem aumentado em nosso estado e no país inteiro, assim como os 

casos confirmados da doença. Momento em que os governos estão 

endurecendo as quarentenas, não é aceitável que esse tipo de transgressão 

ocorra, pondo em risco a vida de consumidores e de trabalhadores do 

posto. Por isso, autuamos e vamos continuar realizando essas visitas de 

monitoramento neste tipo de estabelecimento”, disse Rivaldo Rodrigues 

coordenador do Procon de Campina Grande. 

Segundo Rodrigues, as pessoas precisam compreender a gravidade da 

situação em que estamos. “A Prefeitura está fazendo sua parte, mas a 

população também precisa contribuir, senão os números vão aumentar, 

mais óbitos e doentes vão surgir e, assim, essa quarentena fica cada vez 

mais longe de terminar”, ressaltou. 

https://www.bancadejornalistas.com.br/procon-de-campina-grande-autua-loja-de-conveniencia-por-nao-cumprir-recomendacoes-da-quarentena
https://www.bancadejornalistas.com.br/procon-de-campina-grande-autua-loja-de-conveniencia-por-nao-cumprir-recomendacoes-da-quarentena
https://www.bancadejornalistas.com.br/author/ionete
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Ainda na manhã do sábado, a ação educativa de prevenção ao novo 

coronavírus foi realizada na Feira de Trocas e na Feira Central da cidade. Na 

ocasião houve o fechamento de um bar, que funcionava de forma irregular, 

com aglomerações e sem uso de equipamentos de proteção individual. 

Também houve a sanitização de ambientes e a distribuição de cerca de oito 

mil máscaras reutilizáveis para feirantes e consumidores no local. Neste 

domingo, 17, a ação está ocorrendo na Feira da Prata, também mantendo 

foco na conscientização da população e na distribuição de máscaras. 

As ações são realizadas pela Força Tarefa do Município, com apoio da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros da Paraíba. Além do Procon Municipal, 

integram a Força Tarefa, responsável por esse monitoramento, equipes das 

Secretarias de Desenvolvimento Econômico (SEDE), Esporte Juventude e 

Lazer (Sejel), Secretaria de Saúde do Município, Serviços Urbanos e Meio 

Ambiente (Sesuma), Vigilância Sanitária do Município e a Superintendência 

de Trânsito e Transportes Públicos (STTP). 
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Procon de Campina autua loja de conveniência 
por não cumprir recomendações 

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 17 de maio de 2020 às 10:37. 

Na noite deste sábado, 16, a fiscalização do Procon de Campina Grande 

autuou uma loja de conveniência que vendia bebida alcoólica, prática que 

favorece a aglomeração de pessoas e desrespeita as medidas de 

quarentena, adotadas para prevenção ao contágio do novo coronavírus. 

https://paraibaonline.com.br/2020/05/procon-de-campina-autua-loja-de-conveniencia-por-nao-cumprir-recomendacoes/
https://paraibaonline.com.br/2020/05/procon-de-campina-autua-loja-de-conveniencia-por-nao-cumprir-recomendacoes/
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A loja funciona em um posto de combustível no bairro Velame. Após 

denúncias, o Procon foi ao local e realizou a autuação, que poderá acarretar 

em multa para o estabelecimento. 

“Num momento grave como este em que o número de óbitos associados à 

Covid-19 tem aumentado em nosso estado e no país inteiro, assim como os 

casos confirmados da doença. Momento em que os governos estão 

endurecendo as quarentenas, não é aceitável que esse tipo de transgressão 

ocorra, pondo em risco a vida de consumidores e de trabalhadores do 

posto. Por isso, autuamos e vamos continuar realizando essas visitas de 

monitoramento neste tipo de estabelecimento”, disse Rivaldo Rodrigues 

coordenador do Procon de Campina Grande. 

Segundo Rodrigues, as pessoas precisam compreender a gravidade da 

situação em que estamos. “A Prefeitura está fazendo sua parte, mas a 

população também precisa contribuir, senão os números vão aumentar, 

mais óbitos e doentes vão surgir e, assim, essa quarentena fica cada vez 

mais longe de terminar”, ressaltou. 

Ainda na manhã do sábado, a ação educativa de prevenção ao novo 

coronavírus foi realizada na Feira de Trocas e na Feira Central da cidade. Na 

ocasião houve o fechamento de um bar, que funcionava de forma irregular, 

com aglomerações e sem uso de equipamentos de proteção individual. 

Também houve a sanitização de ambientes e a distribuição de cerca de oito 

mil máscaras reutilizáveis para feirantes e consumidores no local. Neste 

domingo, 17, a ação está ocorrendo na Feira da Prata, também mantendo 

foco na conscientização da população e na distribuição de máscaras. 

As ações são realizadas pela Força Tarefa do Município, com apoio da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros da Paraíba. Além do Procon Municipal, 

integram a Força Tarefa, responsável por esse monitoramento, equipes das 

Secretarias de Desenvolvimento Econômico (SEDE), Esporte Juventude e 
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Lazer (Sejel), Secretaria de Saúde do Município, Serviços Urbanos e Meio 

Ambiente (Sesuma), Vigilância Sanitária do Município e a Superintendência 

de Trânsito e Transportes Públicos (STTP). 
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Procon autua loja de conveniência por descumprir 

medidas de isolamento social em Campina Grande/PB 

O Procon Municipal de Campina Grande autuou, na noite deste sábado (16), 

uma loja de conveniência de um posto de combustíveis que fica no bairro do 
Velame. 

Segundo Informações passadas pelo Orgão, a venda de bebidas alcoólicas 

no local estava favorecendo a aglomeração de pessoas. Após várias 

denúncias, o Procon realizou a autuação que pode resultar em multa para o 
estabelecimento. 

“Num momento grave como este em que o número de óbitos associados a 

covid-19 tem aumentado em nosso estado e no país inteiro, assim como os 

casos confirmados da doença. Em que os governos estão endurecendo as 

quarentenas, não é aceitável que 
esse tipo de transgressão ocorra, pondo em risco a vida de consumidores e 

de trabalhadores do posto. Por isso autuamos e vamos continuar realizando 

essas visitas de monitoramento neste tipo de estabelecimento. As pessoas 
precisam entender a gravidade da situação em que todos estamos 

inseridos. A Prefeitura está fazendo sua parte, mas a população também 

tem que contribuir, senão os números só vão aumentar, mais óbitos e 
doentes vão surgir e assim essa quarentena fica cada vez mais longe de 

terminar”, disse Rivaldo Rodrigues coordenador do Procon de Campina 

Grande. 

Essas ações são realizadas pela Força Tarefa do 

Município com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Paraíba. 

https://blogdomarciorangel.com.br/2020/05/17/procon-autua-loja-de-conveniencia-por-descumprir-medidas-de-isolamento-social-em-campina-grande-pb/
https://blogdomarciorangel.com.br/2020/05/17/procon-autua-loja-de-conveniencia-por-descumprir-medidas-de-isolamento-social-em-campina-grande-pb/
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Além do Procon Municipal, fazem parte da Força Tarefa responsável por 

esse monitoramento a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), a 

Secretaria de Esporte Juventude e 

Lazer (Sejel), a Vigilância Sanitária do Município, a Secretaria de Saúde do 

Município, os Serviços Urbanos (Sesuma) e a Superintendência de Trânsito 

e Transportes Públicos (STTP). 
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Preço da cesta básica sobe quase R$ 30 em um 
mês, em Campina Grande 
Valor cobrado pelos produtos passou de R$ 602,67, em abril, para 

R$ 631,84, em maio. 

Por G1 PB 

18/05/2020 21h56  Atualizado há 3 semanas 
O preço médio da cesta básica subiu cerca de 4,8% no período de um mês, 

em Campina Grande. O dado é de uma pesquisa feita pelo Procon Municipal, 

divulgada nesta segunda-feira (18). O levantamento aponta que o 
consumidor campinense pagou R$ 29,17 a mais nas compras feitas em 

maio em comparação com o mês de abril. 

Conforme o estudo, o preço médio da cesta básica registrado no mês de 
maio é de R$ 631,84. Já no mês de abril, o valor era de R$ R$ 602,67. 

Foram pesquisados os preços de 52 produtos, em 60 estabelecimentos, 

entre os dias 5 e 8 deste mês. 

A pesquisa aponta que aproximadamente de 60,5% do salário mínimo de 
R$ 1045, foi comprometido com a cesta básica. De acordo com o cálculo, o 

trabalhador, que se mantém o salário mínimo, fica como R$ 413,16 para 

outros compromissos como contas de água, energia, internet e transporte. 
A pesquisa completa com os preços dos produtos que compõem a cesta 

básica estão disponíveis no site do Procon de Campina Grande. 
 

 

 

 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/05/18/preco-da-cesta-basica-sobe-quase-r-30-em-um-mes-em-campina-grande.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/05/18/preco-da-cesta-basica-sobe-quase-r-30-em-um-mes-em-campina-grande.ghtml
http://191.253.16.180:8080/pesquisaprecoprocon/Default.aspx


25 

 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Paraibaonilne DATA 18/05/20 

ASSUNTO Trabalho da fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.paraibaradioblog.com/2020/05/18/procon-de-campina-grande-autua-loja-de-
conveniencia-por-nao-cumprir-recomendacoes-da-quarentena/ 

 

Procon de Campina Grande autua loja de conveniência 

por não cumprir recomendações da quarentena 

Na noite do sábado, 16, a fiscalização do Procon de Campina Grande autuou uma 

loja de conveniência que vendia bebida alcoólica, prática que favorece a 
aglomeração de pessoas e desrespeita as medidas de quarentena, adotadas para 
prevenção ao contágio do novo coronavírus. A loja funciona em um posto de 
combustível no bairro Velame. Após denúncias, o Procon foi ao local e realizou a 
autuação, que poderá acarretar em multa para o estabelecimento. 

“Num momento grave como este em que o número de óbitos associados à covid-19 

tem aumentado em nosso estado e no país inteiro, assim como os casos 
confirmados da doença. Momento em que os governos estão endurecendo as 
quarentenas, não é aceitável que esse tipo de transgressão ocorra, pondo em risco 
a vida de consumidores e de trabalhadores do posto. Por isso, autuamos e vamos 
continuar realizando essas visitas de monitoramento neste tipo de 
estabelecimento”, disse Rivaldo Rodrigues coordenador do Procon de Campina 
Grande. 

Segundo Rodrigues, as pessoas precisam compreender a gravidade da situação em 
que estamos. “A Prefeitura está fazendo sua parte, mas a população também 
precisa contribuir, senão os números vão aumentar, mais óbitos e doentes vão 
surgir e, assim, essa quarentena fica cada vez mais longe de terminar”, ressaltou. 

Ainda na manhã do sábado, a ação educativa de prevenção ao novo coronavírus foi 

realizada na Feira de Trocas e na Feira Central da cidade. Na ocasião houve o 
fechamento de um bar, que funcionava de forma irregular, com aglomerações e 
sem uso de equipamentos de proteção individual. Também houve a sanitização de 
ambientes e a distribuição de cerca de oito mil máscaras reutilizáveis para feirantes 
e consumidores no local. Neste domingo, 17, a ação está ocorrendo na Feira da 
Prata, também mantendo foco na conscientização da população e na distribuição de 
máscaras. 

As ações são realizadas pela Força Tarefa do Município, com apoio da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros da Paraíba. Além do Procon Municipal, integram a Força 
Tarefa, responsável por esse monitoramento, equipes das Secretarias de 
Desenvolvimento Econômico (SEDE), Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Secretaria 
de Saúde do Município, Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Vigilância 
Sanitária do Município e a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 
(STTP). 

https://www.paraibaradioblog.com/2020/05/18/procon-de-campina-grande-autua-loja-de-conveniencia-por-nao-cumprir-recomendacoes-da-quarentena/
https://www.paraibaradioblog.com/2020/05/18/procon-de-campina-grande-autua-loja-de-conveniencia-por-nao-cumprir-recomendacoes-da-quarentena/
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Valor da Cesta Básica de maio apresenta aumento de 

4,8% em CG 

Para este mês de maio a cesta básica regional custou à população 

campinense um valor médio de R$ 631,84. Em comparação com o mês 
passado, quando o valor da cesta básica foi de R$ 602,67, constatou-se um 

aumento de R$ 29,17, ou seja, 4,8%. O levantamento desses valores 

ocorreu no período de 05 a 08 deste mês em 60 supermercados de 
Campina Grande. 

Na oportunidade foram pesquisados os preços de 52 produtos que 

compõem a cesta básica de alimentos. Esses itens estão organizados em 

carnes e derivados, farináceos, higiene e limpeza, hortifrúti, óleos e 
temperos. 

Com relação ao grupo das carnes e derivados, o destaque é para a variação 

de preços da carne de sol. O quilo do produto pode ser encontrado a preços 
que variam entre R$ 26,90 e R$ 42,90. 

Para a dúzia de ovos brancos foram constatados preços que vão de R$ 6,99 

até R$ 9,79. Já no grupo dos farináceos foi verificado que 3 quilos da goma 
de tapioca podem ser adquiridos por preços que variam de R$ 2,39 até R$ 

6,99, constando-se uma variação de 192,47%. 

No grupo da limpeza e higiene, o litro da água sanitária pode ser 

encontrado a preços que vão de R$ 1,19 até R$ 2,79, uma variação de 

134,45%. O desinfetante também sofreu um reajuste expressivo em seu 

preço (131,49%). O litro desse produto varia de R$ 2,89 até 6,69. 

No grupo do hortifruti, o chuchu apresentou uma variação bastante alta 

(420,87%). O quilo desse produto chega a custar valores que vão de R$ 

1,15 a R$ 5,99. O maracujá também apresentou uma alta diferença de 
preços (339,70%), ou seja, o quilo dessa fruta pode ser encontrado a 

preços que vão de R$ 1,99 até R$ 8,75. 

https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/valor-da-cesta-basica-de-maio-apresenta-aumento-de-48-em-cg/
https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/valor-da-cesta-basica-de-maio-apresenta-aumento-de-48-em-cg/
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E, por fim, no grupo dos temperos, o vinagre de álcool (500 ml) mostrou 

uma variação de R$ 1,05 a R$ 2,85 nos preços. 

Salário Mínimo – Considerando o rendimento de uma família, cuja renda 

familiar é de um salário mínimo (R$ 1.045,00) o comprometimento deste 
salário foi de aproximadamente de 60,5%. Isso significa que restará cerca 

de 39,5% (equivalente em termos absolutos a R$ 413,16). Isso significa 

esse valor (R$ 413,16) seria a quantidade destinada a outros compromissos 
do consumidor, como água, energia elétrica, internet e transporte, entre 

outras despesas. 

A pesquisa completa do Procon está disponível no link 

http://191.253.16.180:8080/pesquisaprecoprocon/Default.aspx 
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Constatada variação de até 130% no preço do álcool 

em gel em Campina Grande 

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 28 de maio de 2020 às 9:59. 

O Procon de Campina Grande realizou no período de 25 a 27 deste mês, 

uma pesquisa comparativa de preços do álcool 70% na forma líquida e em 

gel. Foram visitados 23 estabelecimentos comerciais, em 15 bairros do 

município. 

O destaque do levantamento é uma variação alta no preço do produto em 

gel (com hidratante) que, dependendo do estabelecimento, pode apresentar 

uma diferença de 130% no valor cobrado na aquisição do frasco com 500 

ml. 

http://191.253.16.180:8080/pesquisaprecoprocon/Default.aspx
https://paraibaonline.com.br/2020/05/constatada-variacao-de-ate-130-no-preco-do-alcool-em-gel-em-campina-grande/
https://paraibaonline.com.br/2020/05/constatada-variacao-de-ate-130-no-preco-do-alcool-em-gel-em-campina-grande/
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Esse produto pode ser encontrado na cidade por preços que variam de R$ 

10,00 a R$ 22,99. Dependendo da marca e do estabelecimento, o 

consumidor pode economizar até R$ 12,99 na aquisição do álcool em gel 

com hidratante. Já o álcool normal, sem a opção hidratante, pode ser 

encontrado na cidade por preços que variam de R$ 8,00 a R$ 13,00. 

E o álcool etílico (500 ml) custa em média R$ 7,99. Já o frasco de 1 litro 

custa, em média, R$ 11,61, podendo ser encontrado por preços que vão de 

R$ 7,99 a R$ 17,00. 

O Procon orienta ainda que a população adquira somente a quantidade 

suficiente de álcool, para evitar a diminuição na oferta desse produto na 

cidade, o que poderia ocasionar o aumento em seu preço de venda. 

“Para prevenção do coronavírus, além do álcool 70%, a população pode 

usar água e sabão e para desinfetar os ambientes a água sanitária, que são 

produtos mais baratos que o álcool e têm tanta eficácia quanto”, orienta 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande. 

A pesquisa completa com o endereço dos locais visitados está disponível no 

site do Procon de Campina 

Grande https://procon.campinagrande.pb.gov.br/. 
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PROCON constata variação de até 130%, no preço do 

álcool em gel, no comércio de Campina Grande 

O Procon de Campina Grande realizou no período de 25 a 27 deste mês, 

uma pesquisa comparativa de preços do álcool 70% na forma líquida e em 
gel. Foram visitados 23 estabelecimentos comerciais, em 15 bairros do 

município. O destaque do levantamento é uma variação alta no preço do 

produto em gel (com hidratante) que, dependendo do estabelecimento, 

pode apresentar uma diferença de 130% no valor cobrado na aquisição do 
frasco com 500 ml. 

Esse produto pode ser encontrado na cidade por preços que variam de R$ 
10,00 a R$ 22,99. Dependendo da marca e do estabelecimento o 

consumidor pode economizar até R$ 12,99 na aquisição do álcool em gel 

com hidratante. Já o álcool normal, sem a opção hidratante, pode ser 
encontrado na cidade por preços que variam de R$ 8,00 a R$ 13,00. 

E o álcool etílico (500 ml) custa em média R$ 7,99. Já o frasco de 1 litro 
custa, em média, R$ 11,61, podendo ser encontrado por preços que vão de 

R$ 7,99 a R$ 17,00. 

O Procon orienta ainda que a população adquira somente a quantidade 

suficiente de álcool, para evitar a diminuição na oferta desse produto na 

cidade, o que poderia ocasionar o aumento em seu preço de venda. “Para 
prevenção do coronavírus, além do álcool 70%, a população pode usar água 

e sabão e para desinfetar os ambientes a água sanitária, que são produtos 

mais baratos que o álcool e têm tanta eficácia quanto”, orienta Rivaldo 
Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande. 

A pesquisa completa com o endereço dos locais visitados está disponível no 
site do Procon de Campina 

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

 
 
 
 
 

https://www.paraibaradioblog.com/2020/05/28/procon-constata-variacao-de-ate-130-no-preco-do-alcool-em-gel-no-comercio-de-campina-grande/
https://www.paraibaradioblog.com/2020/05/28/procon-constata-variacao-de-ate-130-no-preco-do-alcool-em-gel-no-comercio-de-campina-grande/
http://www.23.miktd.com/go/71-057cce21afc4361f592c40517-7b5713bbf26ced8a818ba7ae5ezI9exjtSe29ie8rurr
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https://www.jornaldaparaiba.com.br/sem-categoria/preco-alcool-em-gel-pode-variar-ate-r1299-em-campina-grande-diz-procon.html
https://www.jornaldaparaiba.com.br/sem-categoria/preco-alcool-em-gel-pode-variar-ate-r1299-em-campina-grande-diz-procon.html
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Empresas que desrespeitarem o decreto em Campina 

podem ser autuadas pelo Procon  

Codecom/CG. Publicado em 29 de maio de 2020 às 16:47. 

O Decreto Municipal nº 4.483 de 28/05/2020 publicado pela Prefeitura de 

Campina Grande traz alguns critérios de funcionamento para as empresas 

consideradas como serviços essenciais, no período compreendido entre 30 

de maio a 3 de junho. 

Caso algum dos estabelecimentos citados no Decreto desrespeite as 

recomendações, poderá sofrer sanções do Procon de Campina Grande, 

como notificação, autuação, multa e até cassação do alvará de 

funcionamento. 

A seguir algumas recomendações do Decreto: 

No período de 30 de maio a 03 de junho poderão funcionar: laboratórios de 

análises clínicas em horário normal; os supermercados, mercadinhos, 

padarias, lojas de conveniências e congêneres poderão abrir ao público até 

as 14h, após esse horário só funcionarão com o serviço de delivery. 

Sobre isso, Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal, 

esclarece: 

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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“Após esse horário das 2 horas da tarde as empresas de gênero alimentício, 

como mercados e restaurantes, assim como as farmácias, só poderão 

funcionar com o sistema de entrega na casa do cliente. Não será permitido 

ao cliente buscar a compra no estabelecimento como vinha acontecendo. 

Caso haja o descumprimento dessa norma, o estabelecimento irá sofrer a 

sanções legais cabíveis”, reitera Rivaldo. 

Já as instituições bancárias funcionarão entre os dias 02 e 03 de junho para 

o pagamento do auxílio emergencial do governo federal. 

Não podendo realizar nenhum outro serviço. O Decreto também estabelece 

a interdição de espaços públicos no Centro da cidade para trânsito de 

veículos e pessoas neste período. 
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Empresas que desrespeitarem o Decreto Municipal 

poderão ser atuadas pelo Procon de Campina Grande 

O Decreto Municipal nº 4.483 de 28/05/2020 publicado pela Prefeitura de 
Campina Grande traz alguns critérios de funcionamento para as empresas 

consideradas como serviços essenciais, no período compreendido entre 30 

de maio a 3 de junho. Caso algum dos estabelecimentos citados no Decreto 
desrespeite as recomendações, poderá sofrer sanções do Procon de 

Campina Grande, como notificação, autuação, multa e até cassação do 

alvará de funcionamento. A seguir algumas recomendações do Decreto: 

No período de 30 de maio a 03 de junho poderão funcionar: laboratórios de 

análises clínicas em horário normal; os supermercados, mercadinhos, 
padarias, lojas de conveniências e congêneres poderão abrir ao público até 

as 14h, após esse horário só funcionarão com o serviço de delivery. 

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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Sobre isso Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal 

esclarece, “após esse horário das 2 horas da tarde as empresas de gênero 

alimentício como mercados e restaurantes, assim como as farmácias, só 
poderão funcionar com o sistema de entrega na casa do cliente, não será 

permitido ao cliente buscar a compra no estabelecimento como vinha 

acontecendo. Caso haja o descumprimento dessa norma, o estabelecimento 
irá sofrer a sanções legais cabíveis”, reitera Rivaldo. 

Já as instituições bancárias funcionarão entre os dias 02 e 03 de junho para 
o pagamento do auxílio emergencial do governo federal. Não podendo 

realizar nenhum outro serviço. O Decreto também estabelece a interdição 

de espaços públicos no Centro da cidade para trânsito de veículos e pessoas 
neste período. Confira o Decreto na íntegra no site do Procon Municipal. 
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Pesquisa do Procon de Campina Grande aponta que o 

preço do gás natural em um mês reduziu 9,71% 

 Bruno Herbert 

 maio 29, 2020  

A pesquisa de preço dos combustíveis referente ao mês de maio foi 

realizada pelo Procon de Campina Grande na quinta-feira, 28, em 58 postos 

do município e pela primeira vez após meses o gás natural apresentou uma 

boa redução de preço. Em comparação ao mês passado reduziu 9,71%, 

passou de R$ 3,926 para R$ 3,545. A gasolina comum reduziu 1,79% e 

apresentou preço médio de R$ 3,623.  

Além da gasolina comum e do gás natural todos os outros combustíveis 

apresentaram redução no preço. A gasolina aditivada passou de R$ 3,883 

para R$ 3,783, o etanol passou de R$ 3,171 para R$ 2,976, o diesel comum 

passou de R$ 3,088 para R$ 2,877 e o diesel S-10 passou de R$ 3,188 para 

R$ 2,992.  

https://snn.com.br/pesquisa-do-procon-de-campina-grande-aponta-que-o-preco-do-gas-natural-em-um-mes-reduziu-971/
https://snn.com.br/pesquisa-do-procon-de-campina-grande-aponta-que-o-preco-do-gas-natural-em-um-mes-reduziu-971/
https://snn.com.br/author/snncom/
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Com relação a diferença de preços entre os estabelecimentos, o Procon 

constatou que mesmo com as reduções de preços, ainda é necessário uma 

boa pesquisa entre os estabelecimentos. Pois todos apresentaram variação 

alta, a exemplo do diesel S-10 que chega a apresentar uma diferença de 54 

centavos entre o menor e o maior preço encontrado. Já a gasolina comum 

apresentou uma diferença de 37 centavos entre o menor e o maior preço.  

A pesquisa completa com os estabelecimentos mais em conta e com os 

mais caros está disponível no site do Procon 

Municipal https://procon.campinagrande.pb.gov.br/. 
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https://www.jornaldaparaiba.com.br/economia/preco-gas-natural-cai-quase-10-em-um-mes-em-campina-grande-aponta-procon.html
https://www.jornaldaparaiba.com.br/economia/preco-gas-natural-cai-quase-10-em-um-mes-em-campina-grande-aponta-procon.html
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https://www.maispb.com.br/467192/preco-do-gas-natural-tem-reducao-de-971-em-campina-grande.html
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