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RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA – MARÇO DE 2020 

Matérias sobre as ações do Procon de Campina Grande que saíram 

na mídia local neste período. 

TOTAL DE RELEASES PRODUZIDOS PELA ASCOM: 24 

TOTAL DE NOTÍCIAS PUBLICADAS NA IMPRENSA: 15 em jornais 

online, 20 entrevistas para rádio e 14 entrevistas para TV 

TOTAL DE POSTS PUBLICADOS NO INSTAGRAM E FACEBOOK:  32 

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 Portalt5 DATA 2/03/20 

ASSUNTO Seleção de estagiários AVALIAÇÃO POSITIVA 

https://www.portalt5.com.br/noticias/concursos-e-empregos/2020/3/302562-procon-de-
campina-grande-abre-vagas-de-estagio-com-salarios-de-ate-r-920 

 

Procon de Campina Grande abre vagas de estágio 
com salários de até R$ 920 

As oportunidades são para estudantes dos cursos de 
Estatística e Direito 

As inscrições para o processo seletivo destinado à vagas de estágio do 

Procon de Campina Grande estão abertas a partir desta segunda-feira (2). 
As oportunidades são para estudantes dos cursos de Estatística e Direito. As 

inscrições podem ser feitas gratuitamente através do site do IEL até a 

próxima sexta-feira (6). 

No ato da inscrição, o estudante deve preencher um formulário informando 

os dados solicitados e anexar um documento digitalizado que comprove o 
Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE). Só podem concorrer às vagas de 

estágio alunos cujo o CRE seja igual ou superior a 7,0. 

A data das provas está marcada para o dia 22 de março, em local e horário 
a serem definidos e divulgados pelo IEL. Aos aprovados, será concedida 

uma bolsa mensal no valor de R$ 840 e um auxílio-transporte de R$ 80. 

 

https://www.portalt5.com.br/noticias/concursos-e-empregos/2020/3/302562-procon-de-campina-grande-abre-vagas-de-estagio-com-salarios-de-ate-r-920
https://www.portalt5.com.br/noticias/concursos-e-empregos/2020/3/302562-procon-de-campina-grande-abre-vagas-de-estagio-com-salarios-de-ate-r-920
http://www.fiepb.com.br/iel


4 

 

 

 
 

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 2/03/20 

ASSUNTO Seleção de estagiários AVALIAÇÃO POSITIVA 

https://portalcorreio.com.br/procon-de-cg-vagas-de-estagio/ 

 

Procon de CG abre vagas de estágio com 
remuneração de R$ 920 

Provas serão realizadas no dia 22 de março, em local e horário a serem 

fixados e divulgados pelo IEL 

 Redação 

2 de março de 2020 

O Procon de Campina Grande está com inscrições abertas para o processo 

seletivo para vagas de estágio, direcionadas a estudantes dos cursos de 

Estatística e Direito. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no 

site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) www.fiepb.com.br/iel, a partir desta 

segunda (2) até a próxima sexta (6). Acesse o edital. 

Inscrições 

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher um formulário 

informando os dados solicitados no edital e anexar documento digitalizado, 

em formato PDF ou JPEG, que comprove o Coeficiente de Rendimento 

Escolar (CRE), expedido dentro dos 60 dias anteriores à data de publicação 

deste edital. Podem concorrer às vagas de estágio apenas alunos cujo 

Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) seja igual ou superior a 7,0. 

Provas 

As provas serão realizadas no dia 22 de março, em local e horário a serem 

fixados e divulgados pelo IEL. O certame conta com uma prova objetiva, 

https://portalcorreio.com.br/procon-de-cg-vagas-de-estagio/
https://portalcorreio.com.br/author/redacao/
http://www.fiepb.com.br/iel
http://gercon.lrl.com.br/concurso/1o-processo-seletivo-concessao-estagios-fundo-municipal-defesa-direitos-difusos-procon-municipal/publicacoes/edital
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compreendendo 20 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua 

Portuguesa e 10 de Conhecimentos Específicos, cujo conteúdo programático 

está descrito no edital. A duração das provas será de 2 horas a ser realizada 

no período da manhã. 

Vagas de estágio 

De acordo com o edital, o processo seletivo tem por objetivo selecionar 

estudantes-estagiários para formação de cadastro de reserva e provimento 

de vagas em número a ser estabelecido de acordo com a conveniência. A 

convocação para o preenchimento das vagas obedecerá à disponibilização 

das mesmas, em decorrência do desligamento dos ocupantes anteriores, ou 

da abertura de novas vagas. 

Ao estagiário será concedida uma bolsa mensal no valor de R$ 840 e um 

auxílio-transporte no valor de R$ 80, totalizando R$ 920. E atuará mediante 

cumprimento de carga horária mínima de 20 horas semanais, conforme o 

horário de funcionamento do Procon Municipal. 
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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 2/03/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO POSITIVA 

https://paraibaonline.com.br/2020/03/procon-divulga-lista-de-farmacias-com-melhores-
precos-de-medicamentos-em-campina/ 

 
Procon divulga lista de farmácias com 
melhores preços de medicamentos em 
Campina 
Codecom/CG. Publicado em 2 de março de 2020 às 19:35. 

 

A partir deste mês o Procon de Campina Grande está retomando a pesquisa 

mensal de preços de medicamentos. 

O levantamento, realizado pelo órgão no período de 20 a 27 de fevereiro, 

encontrou uma variação de até 200% no preço de um mesmo medicamento 

de marca e de até 220% em um medicamento genérico. 

Na oportunidade, foram avaliados os preços de 38 medicamentos, sendo 19 

de marca e 19 genéricos. 

Os estabelecimentos que mais se destacaram com os melhores preços são a 

Rede Veríssimo, no Supermercado Extra; o Varejão São Luiz e o Varejão 

São Luiz Popular. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal explica que a 

Pesquisa Mensal de Medicamentos, a exemplo das outras realizadas pelo 

órgão, vai proporcionar ao consumidor saber qual farmácia tem os remédios 

mais baratos. 

“O objetivo maior é trazer a cada final de mês para o consumidor essa lista 

com as farmácias e drogarias que estão com os melhores preços na cidade, 

para que o cidadão possa utilizar nosso material como referência na hora de 

adquirir o seu medicamento e fazer uma boa economia, como já o faz com 

outras pesquisas mensais, como a cesta básica, combustíveis, água mineral 

e gás de cozinha, que tem uma ótima aceitação entre a população” disse 

Rivaldo Rodrigues. 

https://paraibaonline.com.br/2020/03/procon-divulga-lista-de-farmacias-com-melhores-precos-de-medicamentos-em-campina/
https://paraibaonline.com.br/2020/03/procon-divulga-lista-de-farmacias-com-melhores-precos-de-medicamentos-em-campina/
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A pesquisa completa está disponível no site do Procon Municipal 

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

Farmácias e drogarias da cidade que queiram integrar a pesquisa mensal 

podem enviar um ofício, até o dia 16 deste mês, ao Procon Municipal, no 

endereço: Rua Pref. Ernani Lautitzen, 226, Centro, CEP: 58400-133 – 

Campina Grande/PB. 

 

 

 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO PB Agora DATA 5/03/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO POSITIVA 

https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/preco-do-quilo-em-self-service-varia-quase-83-
em-restaurantes-de-cg/ 

Preço do quilo em self service varia quase 83% em 
restaurantes de CG 

O Procon de Campina Grande realizou um levantamento de preços em 
restaurantes que vendem comida por quilo na cidade. Os fiscais visitaram 

11 estabelecimentos nos dias 2 e 3 deste mês e constataram uma variação 

de preços de até 82,71%. O menor preço encontrado foi no Sabor Ideal 

Restaurante, por R$ 39,90 e o maior foi de R$ 72,90 nos restaurantes 
Cabana do Possidônio e Divino Fogão no Partage Shopping. 

Neste levantamento não entraram os restaurantes que oferecem o serviço 

de self service sem balança e com preços fixos por pessoa. 

Ainda sobre o tema restaurante, o consumidor deve ficar atento a algumas 

dicas do Procon: 

O consumidor tem direito a informação sobre produtos disponíveis e seus 

respectivos preços. Ou seja, o estabelecimento deve disponibilizar essas 
informações através de tabela com os produtos disponíveis e seus preços na 

entrada do restaurante, e os cardápios devem trazer todas as informações 

sobre as características, preços e composição dos produtos ofertados. Além 
destas informações, devem estar visíveis no estabelecimento as formas de 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/preco-do-quilo-em-self-service-varia-quase-83-em-restaurantes-de-cg/
https://www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/preco-do-quilo-em-self-service-varia-quase-83-em-restaurantes-de-cg/
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pagamento. E se há cobrança de couvert artístico, deve ter um cartaz com 

os dias e horários da apresentação. 

Outra informação importante e que muitas pessoas ignoram, é ilegal a 

prática de cobrar por consumação mínima e por perda de comanda. Fique 

atento. 

E por fim, pagar 10% pelo bom atendimento do garçom é opção do cliente. 

O consumidor que se sentir constrangido ou obrigado ao pagamento deste 

serviço pode acionar a fiscalização do Procon. Denúncias e reclamações 
podem ser encaminhadas através dos telefones 151 de segunda a sexta, 

das 8h às 17h, e 98185 – 8168 nos demais dias e horários. 

Preço do quilo em self service varia quase 83% em restaurantes de 

Campina Grande 

O Procon de Campina Grande realizou um levantamento de preços em 

restaurantes que vendem comida por quilo na cidade. Os fiscais visitaram 
11 estabelecimentos nos dias 2 e 3 deste mês e constataram uma variação 

de preços de até 82,71%. O menor preço encontrado foi no Sabor Ideal 

Restaurante, por R$ 39,90 e o maior foi de R$ 72,90 nos restaurantes 

Cabana do Possidônio e Divino Fogão no Partage Shopping. 

Neste levantamento não entraram os restaurantes que oferecem o serviço 

de self service sem balança e com preços fixos por pessoa. 

Ainda sobre o tema restaurante, o consumidor deve ficar atento a algumas 

dicas do Procon: 

O consumidor tem direito a informação sobre produtos disponíveis e seus 

respectivos preços. Ou seja, o estabelecimento deve disponibilizar essas 
informações através de tabela com os produtos disponíveis e seus preços na 

entrada do restaurante, e os cardápios devem trazer todas as informações 

sobre as características, preços e composição dos produtos ofertados. Além 

destas informações, devem estar visíveis no estabelecimento as formas de 
pagamento. E se há cobrança de couvert artístico, deve ter um cartaz com 

os dias e horários da apresentação. 

Outra informação importante e que muitas pessoas ignoram, é ilegal a 

prática de cobrar por consumação mínima e por perda de comanda. Fique 

atento. 

E por fim, pagar 10% pelo bom atendimento do garçom é opção do cliente. 

O consumidor que se sentir constrangido ou obrigado ao pagamento deste 

serviço pode acionar a fiscalização do Procon. Denúncias e reclamações 

podem ser encaminhadas através dos telefones 151 de segunda a sexta, 

das 8h às 17h, e 98185 – 8168 nos demais dias e horários. 
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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 Banca de Jornalistas DATA 9/03/20 

ASSUNTO Seleção de estagiários AVALIAÇÃO POSITIVA 

https://www.bancadejornalistas.com.br/procon-de-campina-grande-encerra-inscricoes-para-
vagas-de-estagio 

 
Procon de Campina Grande encerra inscrições 
para vagas de estágio 
Por Ionete Ramos 

Postado em 9 de março de 2020 

Mais de 250 estudantes, das áreas de Estatística e de Direito, se 

inscreveram no processo seletivo do Procon de Campina Grande para a 

contratação de estagiários. O período de inscrições terminou na última 

sexta-feira, 6, no site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). 

A próxima fase agora é analisar a documentação dos candidatos inscritos, 

se estão de acordo com o edital. Um dos requisitos do certame é que o 

estudante deve ter o Coeficiente de Rendimento Escolar igual ou superior a 

7,0 (sete). Após essa triagem, os candidatos passarão por uma prova, no 

dia 22 deste mês, em local e horário a serem fixados e divulgados pelo IEL, 

no site www.fiepb.com.br/iel. 

A seleção terá uma prova objetiva, compreendendo 20 questões de múltipla 

escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa e 10 de Conhecimentos Específicos, 

cujo conteúdo programático está descrito no edital. A duração das provas 

será de duas horas, a ser realizada no período da manhã. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande 

explica que a contratação dos estudantes-estagiários se dará a partir do 

surgimento de vagas. “Esse processo seletivo é para formação de cadastro 

de reserva e para o provimento de vagas em número a ser estabelecido de 

acordo com a conveniência do órgão. Até o final deste ano, teremos um 

bom número de estagiários encerrando seus contratos, então chamaremos 

os aprovados neste certame, de acordo com as vagas que forem surgindo”. 

https://www.bancadejornalistas.com.br/procon-de-campina-grande-encerra-inscricoes-para-vagas-de-estagio
https://www.bancadejornalistas.com.br/procon-de-campina-grande-encerra-inscricoes-para-vagas-de-estagio
https://www.bancadejornalistas.com.br/author/ionete
http://www.fiepb.com.br/iel
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Ao estagiário do Procon de Campina Grande será concedida uma bolsa 

mensal, no valor de R$ 840,00 e um auxílio-transporte no valor de R$ 

80,00, totalizando R$ 920,00. Este atuará mediante o cumprimento de 

carga horária mínima de 20 horas semanais, conforme o horário de 

funcionamento do Procon Municipal. 

 

 
 

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 9/03/20 

ASSUNTO Pandemia: Orientação AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/03/coronavirus-procon-de-cg-orienta-sobre-
cancelamento-ou-adiamento-de-viagens/ 

 
Coronavírus: Procon de CG orienta sobre 
cancelamento ou adiamento de viagens 
Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 9 de março de 2020 às 13:09. 

Com o aumento do número de casos de coronavírus (Covid 19) pelo mundo, 

especialmente no Brasil, o Procon de Campina Grande traz algumas 

orientações para quem precisa cancelar ou reagendar viagens para locais 

com casos da doença. 

“Estamos diante de uma situação atípica, que demanda ações rápidas e a 

compreensão por parte de empresas como as companhias aéreas, agências 

de viagem e redes hoteleiras. Por isso, o primeiro passo que o consumidor 

deve dar é tentar negociar com a empresa o cancelamento ou 

reagendamento da viagem sem custo adicional. O estabelecimento, por sua 

vez, não pode se recusar a oferecer alternativas. Caso não haja uma 

negociação, o consumidor deve acionar imediatamente o Procon de 

Campina Grande, se dirigindo pessoalmente à sede do órgão, das 8h às 

17h, ou entrar em contato via telefone (whatsApp) 98185-8168 ou 151, ou 

ainda pelo aplicativo para celular ProconCG Móvel”, orientou Rivaldo 

Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal. 

https://paraibaonline.com.br/2020/03/coronavirus-procon-de-cg-orienta-sobre-cancelamento-ou-adiamento-de-viagens/
https://paraibaonline.com.br/2020/03/coronavirus-procon-de-cg-orienta-sobre-cancelamento-ou-adiamento-de-viagens/
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O Código de Defesa do Consumidor não prevê o ressarcimento de 

passagens, em caso de surtos de doenças, mas reforça em seus artigos que 

são direitos básicos do consumidor: a saúde e a segurança. Diante de uma 

pandemia, nenhum consumidor deve ser obrigado a viajar para um lugar 

em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considere com surto da 

doença ou com risco de infecção. 

“Diante disso, mesmo que o CDC não obrigue as agências e empresas a 

cancelarem as passagens sem ônus para o consumidor, o Procon pode 

ajudar numa negociação”, reforçou Rivaldo. 

Ainda sobre a legislação pertinente a esse tema, a resolução nº 400 da 

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) prevê anulação do bilhete aéreo, 

sem ônus para o passageiro, na seguinte situação: prazo de 24 horas após 

a compra, a contar do recebimento do comprovante, desde que a aquisição 

tenha sido feita com antecedência igual ou superior a sete dias em relação à 

data do embarque. Em caso de reembolso, o estorno deve ser realizado no 

prazo de até sete dias após o cancelamento. 

Já uma Nota Informativa, emitida pela Associação Brasileira de Procons – 

ProconBrasil, no dia 27 de fevereiro, orienta que: nos casos em que a 

viagem já tiver sido adquirida, e NÃO for possível o seu adiamento, o 

consumidor deverá solicitar a devolução integral do valor pago, em 

decorrência do justo e fundado motivo de risco à vida, saúde e segurança 

própria e dos seus. 

Os pedidos de remarcação ou de cancelamento que não forem atendidos 

por nenhuma das empresas fornecedoras, inseridas na cadeia de consumo, 

poderão ser levados a juízo ou ao Procon, para análise do caso concreto. 

Para conferir a íntegra da Nota emitida pelo ProconBrasil basta 

acessar https://procon.campinagrande.pb.gov.br/nota-informativa-

dos-procons/ 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/nota-informativa-dos-procons/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/nota-informativa-dos-procons/
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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 Todo Dia DATA 15/03/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO POSITIVA 

https://paraibatododia.com.br/preco-medio-da-gasolina-comum-tem-reducao-de-apenas-
066-em-campina-grande/ 

 
Preço médio da gasolina comum tem redução 
de apenas 0,66% em Campina Grande 
15 de março de 2020 

Segundo a última pesquisa realizada pelo Procon de Campina Grande o 
preço médio da gasolina chegou a R$ 4,328, ou seja em comparação ao 

mês de fevereiro, o combustível apresentou redução de apenas 0,66%. O 
levantamento de preços foi feito nos dias 11 e 12, no mesmo dia em que a 

Petrobras anunciou uma redução nos preços da gasolina (9,5%) e do diesel 

(6,5%) nas refinarias. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande 
explica que o órgão deverá fazer uma nova pesquisa na próxima semana, 

para observar se essa redução da Petrobras terá algum reflexo nos preços 

praticados na cidade. 

“Como os novos preços da Petrobras só entram em vigor a partir desta 

sexta-feira, 13, nas distribuidoras, e nossa pesquisa foi realizada num 
período anterior, ela não vai refletir o impacto dessa redução nos postos de 

combustíveis locais. Então vamos realizar na próxima semana uma nova 

pesquisa para observar como ficarão os valores finais para os motoristas. 
Lembrando que, mesmo com uma grande redução junto às distribuidoras, 

os valores finais nos postos podem não cair muito, pois a precificação 

envolve outros fatores, como impostos, taxas e custos com mão de obra. 
Além disso, o mercado brasileiro é baseado na livre concorrência, o que 

possibilita a cada empresa cobrar o que achar melhor. No entanto, o Procon 

vai ficar atento ao comportamento dos postos de combustíveis locais, que 

devem apresentar alguma redução de preços”, explica Rivaldo Rodrigues. 

Segundo a pesquisa realizada em 58 postos de combustíveis do município, 
os menores valores encontrados para a gasolina comum foi R$ 4,119, no 

posto CG na Av. Manoel Tavares, no Alto Branco e R$ 4,149 para a gasolina 

aditivada no posto Planalto, no bairro Três Irmãs. O etanol apresentou uma 
variação muito alta, de 14,98% entre os estabelecimentos visitados, 

chegando aos 47 centavos de diferença entre o menor e o maior preço 

encontrado, o preço mais atrativo foi de R$ 3,130, no posto Distrito  , na 

Av. João Wallig no Distrito Industrial. 

 

https://paraibatododia.com.br/preco-medio-da-gasolina-comum-tem-reducao-de-apenas-066-em-campina-grande/
https://paraibatododia.com.br/preco-medio-da-gasolina-comum-tem-reducao-de-apenas-066-em-campina-grande/
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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 Direito a Notícia DATA 15/03/20 

ASSUNTO Pandemia: orientação ao 
consumidor 

AVALIAÇÃO Positiva 

https://diretoanoticia.com.br/2020/03/15/procon-cg-emite-nota-sobre-direitos-do-
consumidor-em-eventual-suspensao-de-atividades-educacionais-por-escolas-faculdades-e-
demais-cursos-livres/ 

 

Procon CG emite nota sobre direitos do 
consumidor em eventual suspensão de 
atividades educacionais por escolas, 
faculdades e demais cursos livres 

O Procon Campina Grande emitiu, neste final de semana, nota à imprensa 

que orienta sobre os direitos do consumidor em face de eventual suspensão 
de atividades educacionais em escolas, faculdades e outros cursos, no que 

diz respeito à pandemia do Coronavírus. 

A nota diz o seguinte: 

Diferente de outros serviços como viagens, hotéis e eventos, por exemplo, 

que se enquadram como eventuais e temporários, os Serviços Educacionais 

caracterizam-se como contratos de trato sucessivo (de natureza contínua e 
renovável) de modo a permitir, inclusive, a possiblidade de compensação 

futura de eventual aula suprimida neste momento, ou que se faça como 

aquelas que estão transmitindo as aulas on-line para evitar o contato físico. 

Assim, à primeira vista, os consumidores NÃO fariam jus a tal dedução, se 

considerado que não há/haverá supressão do serviço, mas, sim, a mudança 

na sistemática/metodologia adotada, de modo que esta suspensão, por 
questão extraordinária, não deve ser considerada quebra de contrato. 

Sob a óptica financeira, há o entendimento de que a mensalidade paga a 

cada mês, corresponde a uma parcela do valor do custo total do ano ou 
semestre letivo. Em tempo de pandemia o Procon de Campina 

Grande orienta os consumidores a manutenção da calma e a busca por 

soluções justas e de bom senso. 

Campina Grande, 14 de março de 2020. 

Da redação com o Procon CG 

 

https://diretoanoticia.com.br/2020/03/15/procon-cg-emite-nota-sobre-direitos-do-consumidor-em-eventual-suspensao-de-atividades-educacionais-por-escolas-faculdades-e-demais-cursos-livres/
https://diretoanoticia.com.br/2020/03/15/procon-cg-emite-nota-sobre-direitos-do-consumidor-em-eventual-suspensao-de-atividades-educacionais-por-escolas-faculdades-e-demais-cursos-livres/
https://diretoanoticia.com.br/2020/03/15/procon-cg-emite-nota-sobre-direitos-do-consumidor-em-eventual-suspensao-de-atividades-educacionais-por-escolas-faculdades-e-demais-cursos-livres/
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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 O Dia PB DATA 17/03/20 

ASSUNTO Trabalho da fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://odiapb.com.br/procon-de-cg-podera-multar-estabelecimentos-que-nao-adotem-
medidas-de-prevencao-ao-coronavirus/ 
 

Procon de CG poderá multar estabelecimentos que não adotem 

medidas de prevenção ao Coronavírus  

O Dia PB 

17 de março de 2020 

O Procon de Campina Grande vai fiscalizar os estabelecimentos comerciais e 
poderá multar aqueles que descumprirem as determinações estabelecidas 

no Decreto nº 4.463/2020, assinado na manhã desta segunda-feira (17), 

pelo prefeito Romero Rodrigues e apresentado, durante coletiva de 

imprensa, no auditório do Ipsem. O Decreto contém uma série de medidas 
que visam a prevenir a contaminação pelo Coronavírus no município. 

O coordenador do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues, que estava presente 

na coletiva de imprensa, já reuniu a equipe de fiscalização do órgão para 

que comecem as diligências, já a partir desta terça-feira, 17. 

“Em princípio, será um trabalho educativo e de conscientização. Vamos aos 
estabelecimentos apresentar o Decreto e suas normativas. Daremos um 

prazo para os serviços se adequarem e só então partiremos para autuações 

e até multas, caso não cumpram o que determina o documento. Lembrando 
que cumprir o que está no Decreto é uma forma de conter o avanço da 

doença e de não termos tantos danos como temos observador em outras 

cidades”, esclarece Rivaldo. 

Além desse trabalho de conscientização, a fiscalização do Procon estará, 
durante esta semana, visitando farmácias e drogarias para averiguar preços 

de álcool (líquido e em gel), luvas e máscaras descartáveis. E até a quarta-

feira, 18, deverá ser publicada uma pesquisa de preços desses 

materiais.  “Estamos recebendo muitas denúncias de consumidores que 
estão buscando esses materiais e que estão pagando preços exorbitantes. O 

Procon não regula preços, mas numa situação dessas de emergência 

mundial em saúde, esse tipo de comportamento por estabelecimentos é 
inaceitável e cabível de multa e de ter o Alvará de Funcionamento cassado”, 

disse Rivaldo. 

https://odiapb.com.br/procon-de-cg-podera-multar-estabelecimentos-que-nao-adotem-medidas-de-prevencao-ao-coronavirus/
https://odiapb.com.br/procon-de-cg-podera-multar-estabelecimentos-que-nao-adotem-medidas-de-prevencao-ao-coronavirus/
https://odiapb.com.br/author/o-dia-pb/
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O consumidor que passar por uma situação destas pode denunciar ao 

Procon por meio dos telefones 151 e 98185-8168, ou ainda pelo aplicativo 

de celular PROCONCG MÓVEL. 

Decreto 4.463/2020  

Segundo o Decreto, os serviços de alimentação, tais como restaurantes, 
lanchonetes e bares devem adotar as seguintes medidas: disponibilizar 

álcool em gel (70%) na entrada do estabelecimento para uso dos clientes, 

dispor de anteparo salivar (o vidro que separa quem está se servindo dos 
alimentos), organizar as mesas de forma que fiquem com distância mínima 

de um metro e meio entre elas, aumentar a frequência de higienização de 

superfícies em cadeiras e mesas e se possível manter ventilados os 
ambientes de uso dos clientes. 

Os estabelecimentos de ensino também deverão manter rotinas de 

prevenção como disponibilizar álcool gel 70% na entrada das salas de aula, 

evitar o compartilhamento de utensílios e materiais, aumentar a distância 
entre as carteiras e as mesas dos alunos, aumentar a frequência de 

higienização de superfícies e manter ventilados ambientes de uso coletivo. 

O estabelecimento escolar que faz uso de bebedouros de pressão devem 

observar os seguintes critérios: lacrar as torneiras a jato que permitem a 

ingestão de água diretamente dos bebedouros, de forma a garantir que o 
usuário não beba água diretamente do bebedouro, para evitar contato da 

boca com a haste (torneira) do bebedouro e se possível substituir por 

equipamento que possibilite retirada de água apenas em copos descartáveis 
ou recipientes de uso individual, caso o estabelecimento possua implantado 

em sua rotina a utilização de utensílios permanentes (canecas, copos, etc.), 

estes deverão ser de uso exclusivo de cada usuário, devendo ser 
higienizados rigorosamente. 
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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 Polemica Paraíba DATA 18/03/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.polemicaparaiba.com.br/cidades/campina-grande/preco-medio-da-cesta-
basica-regional-para-marco-e-de-r-57176-em-campina-grande/ 

Preço médio da Cesta Básica Regional para 
março é de R$ 571,76, em Campina Grande 

Já está disponível no site do Procon de Campina Grande a pesquisa de 

preços da Cesta Básica Regional referente ao mês de março. O 
levantamento realizado no período de 05 a 11, em 60 supermercados da 

cidade apontou que o campinense pagou um valor médio de R$ 571,76 na 

cesta. Em comparação ao mês passado constata-se um aumento de R$ 
20,87, ou seja, 3,8%. 

Para quem ganha um salário mínimo (R$ 1.045,00) comprometeu 
aproximadamente 54,7% do seu orçamento na Cesta Básica Regional, 

restando 45,3%, que é equivalente em termos absolutos a 472,43 reais 

para os outros compromissos tais como água, energia, internet, transporte 
dentre outras despesas. 

Dentre os produtos que apresentaram uma maior variação de preços foram 
o pimentão verde, cujo quilo pode ser comprado a preços que vão de R$ 

0,89 a R$ 6,19, uma variação de 595,51%, o chuchu que também 

apresentou uma alta variação de preços (424,46%), o pacote com quatro 
unidades de papel higiênico (316,55%) e a água sanitária (194,29%). Das 

carnes, o preço do quilo do frango também se destaca, pode ser encontrado 

a valores que vão de R$ 7,10 a R$ 13,25. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande 
chama a atenção da população que redobre a atenção na hora das compras, 

pesquisar e olhar a data de validade dos produtos são imprescindíveis. 

“Devido ao aumento de casos de covid-19 (coronavírus) no Brasil e no 
Mundo, observa-se uma corrida aos supermercados para estoque de 

comida. Além da possibilidade de se comprar em demasia produtos com 

prazo de validade próximo, os consumidores contrariam as recomendações 

dos órgãos sanitários de se evitar aglomerações neste período. Pedimos que 
a população haja com cautela, que pesquise e compre o necessário e se 

possível leve consigo essa pesquisa que fizemos para março, para comparar 

os preços e verificar possíveis abusos. Caso verifique a venda de produtos 
por preços exorbitantes, deve-se imediatamente acionar o Procon para 

tomarmos as medidas necessárias.  Nos telefones 151 e 98185-8168 ou 

pelo aplicativo PROCONCG MÓVEL” orienta Rivaldo Rodrigues.  

https://www.polemicaparaiba.com.br/cidades/campina-grande/preco-medio-da-cesta-basica-regional-para-marco-e-de-r-57176-em-campina-grande/
https://www.polemicaparaiba.com.br/cidades/campina-grande/preco-medio-da-cesta-basica-regional-para-marco-e-de-r-57176-em-campina-grande/
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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 Pagina1 DATA 16/03/20 

ASSUNTO Pandemia: orientação ao 
consumidor 

AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.pagina1pb.com.br/procon-cg-emite-nota-sobre-direitos-do-consumidor-em-
eventual-suspensao-de-atividades-educacionais-por-escolas-faculdades-e-demais-cursos-
livres/ 

 

Procon CG: Emite nota sobre direitos do consumidor em eventual 

suspensão de atividades educacionais por escolas, faculdades e demais 

cursos livres 

 

O Procon Campina Grande emitiu, neste final de semana, nota à imprensa 

que orienta sobre os direitos do consumidor em face de eventual suspensão 

de atividades educacionais em escolas, faculdades e outros cursos, no que 

diz respeito à pandemia do Coronavírus. 

A nota diz o seguinte: 

Diferente de outros serviços como viagens, hotéis e eventos, por 

exemplo, que se enquadram como eventuais e temporários, 

os Serviços Educacionais caracterizam-se como contratos de trato 

sucessivo (de natureza contínua e renovável) de modo a permitir, 

inclusive, a possiblidade de compensação futura de eventual aula 

suprimida neste momento, ou que se faça como aquelas que estão 

transmitindo as aulas on-line para evitar o contato físico. 

Assim, à primeira vista, os consumidores NÃO fariam jus a tal dedução, se 

considerado que não há/haverá supressão do serviço, mas, sim, a mudança 

na sistemática/metodologia adotada, de modo que esta suspensão, por 

questão extraordinária, não deve ser considerada quebra de contrato. 

Sob a óptica financeira, há o entendimento de que a mensalidade paga a 

cada mês, corresponde a uma parcela do valor do custo total do ano ou 

semestre letivo. Em tempo de pandemia o Procon de Campina 

Grande orienta os consumidores a manutenção da calma e a busca por 

soluções justas e de bom senso. 
 

https://www.pagina1pb.com.br/procon-cg-emite-nota-sobre-direitos-do-consumidor-em-eventual-suspensao-de-atividades-educacionais-por-escolas-faculdades-e-demais-cursos-livres/
https://www.pagina1pb.com.br/procon-cg-emite-nota-sobre-direitos-do-consumidor-em-eventual-suspensao-de-atividades-educacionais-por-escolas-faculdades-e-demais-cursos-livres/
https://www.pagina1pb.com.br/procon-cg-emite-nota-sobre-direitos-do-consumidor-em-eventual-suspensao-de-atividades-educacionais-por-escolas-faculdades-e-demais-cursos-livres/
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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 17/03/20 

ASSUNTO Pandemia: Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraiba.com.br/2020/03/17/decreto-procon-podera-multar-estabelecimentos-que-
nao-adotem-medidas-de-prevencao-ao-coronavirus/ 

 

Decreto: Procon poderá multar estabelecimentos que não adotem 

medidas de prevenção ao Coronavírus 

17/03/2020 | 09h53min 

O Procon Municipal vai fiscalizar os estabelecimentos comerciais e poderá 

multar aqueles que descumprirem as determinações estabelecidas no 

Decreto nº 4.463/2020, assinado na manhã desta segunda-feira, pelo 

prefeito Romero Rodrigues e apresentado, durante coletiva de imprensa, no 

auditório do Ipsem. O Decreto contém uma série de medidas que visam a 

prevenir a contaminação pelo Coronavírus em Campina Grande. 

O coordenador do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues, que estava presente 

na coletiva de imprensa, já reuniu a equipe de fiscalização do órgão para 

que comecem as diligências, já a partir desta terça-feira, 17. 

“Em princípio, será um trabalho educativo e de conscientização. Vamos aos 

estabelecimentos apresentar o Decreto e suas normativas. Daremos um 

prazo para os serviços se adequarem e só então partiremos para autuações 

e até multas, caso não cumpram o que determina o documento. Lembrando 

que cumprir o que está no Decreto é uma forma de conter o avanço da 

doença e de não termos tantos danos como temos observador em outras 

cidades”, esclarece Rivaldo. 

Além desse trabalho de conscientização, a fiscalização do Procon estará, 

durante esta semana, visitando farmácias e drogarias para averiguar preços 

de álcool (líquido e em gel), luvas e máscaras descartáveis. E até a quarta-

feira, 18, deverá ser publicada uma pesquisa de preços desses 

materiais.  “Estamos recebendo muitas denúncias de consumidores que 

https://paraiba.com.br/2020/03/17/decreto-procon-podera-multar-estabelecimentos-que-nao-adotem-medidas-de-prevencao-ao-coronavirus/
https://paraiba.com.br/2020/03/17/decreto-procon-podera-multar-estabelecimentos-que-nao-adotem-medidas-de-prevencao-ao-coronavirus/
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estão buscando esses materiais e que estão pagando preços exorbitantes. O 

Procon não regula preços, mas numa situação dessas de emergência 

mundial em saúde, esse tipo de comportamento por estabelecimentos é 

inaceitável e cabível de multa e de ter o Alvará de Funcionamento cassado”, 

disse Rivaldo.  

O consumidor que passar por uma situação destas pode denunciar ao 

Procon por meio dos telefones 151 e 98185-8168, ou ainda pelo aplicativo 

de celular PROCONCG MÓVEL. 

Decreto 4.463/2020  

Segundo o Decreto, os serviços de alimentação, tais como restaurantes, 

lanchonetes e bares devem adotar as seguintes medidas: disponibilizar 

álcool em gel (70%) na entrada do estabelecimento para uso dos clientes, 

dispor de anteparo salivar (o vidro que separa quem está se servindo dos 

alimentos), organizar as mesas de forma que fiquem com distância mínima 

de um metro e meio entre elas, aumentar a frequência de higienização de 

superfícies em cadeiras e mesas e se possível manter ventilados os 

ambientes de uso dos clientes. 

Os estabelecimentos de ensino também deverão manter rotinas de 

prevenção como disponibilizar álcool gel 70% na entrada das salas de aula, 

evitar o compartilhamento de utensílios e materiais, aumentar a distância 

entre as carteiras e as mesas dos alunos, aumentar a frequência de 

higienização de superfícies e manter ventilados ambientes de uso coletivo.  

O estabelecimento escolar que faz uso de bebedouros de pressão devem 

observar os seguintes critérios: lacrar as torneiras a jato que permitem a 

ingestão de água diretamente dos bebedouros, de forma a garantir que o 

usuário não beba água diretamente do bebedouro, para evitar contato da 

boca com a haste (torneira) do bebedouro e se possível substituir por 

equipamento que possibilite retirada de água apenas em copos descartáveis 

ou recipientes de uso individual, caso o estabelecimento possua implantado 

em sua rotina a utilização de utensílios permanentes (canecas, copos, etc.), 

estes deverão ser de uso exclusivo de cada usuário, devendo ser 

higienizados rigorosamente.  
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CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Banca de Jornalistas DATA 18/03/20 

ASSUNTO Pandemia: Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.bancadejornalistas.com.br/procon-municipal-vai-fiscalizar-bares-restaurantes-e-
eventos-esportivos-em-campina-grande 

 

Procon Municipal vai fiscalizar bares, 

restaurantes e eventos esportivos em Campina 
Grande 

Por edsolza 

Postado em 18 de março de 2014 

O Procon Municipal de Campina Grande dará início ainda este mês de março 

a uma ação educativa e fiscalizadora, buscando proteger os direitos dos 

consumidores em bares e restaurantes da cidade. Na fiscalização será 

verificado se os estabelecimentos estão prestando informações claras, 

precisas e ostensivas aos consumidores. 

Entre as informações, será possível constatar se o estabelecimento explica 

sobre a não obrigatoriedade do pagamento da taxa de 10% do garçom 

pelos serviços prestados, também quanto à cobrança do couvert artístico, 

dias de apresentações, horários, valores e identificação das atrações 

artísticas. 

“Estas informações devem estar expostas antecipadamente em cartaz 

afixado na entrada do estabelecimento, como também o cardápio”, alerta o 

coordenador do Procon, Paulo Porto. Além disso, o órgão irá verificar se os 

estabelecimentos estão cobrando multa por extravio da comanda em bares 

que trabalham com esse tipo de sistema de controle de consumo, como 

também a exigência de consumação mínima. 

Outro ponto fiscalizado é se no estabelecimento existe uma cópia visível do 

Código de Defesa do Consumidor (CDC). Caso constatadas irregularidades, 

https://www.bancadejornalistas.com.br/procon-municipal-vai-fiscalizar-bares-restaurantes-e-eventos-esportivos-em-campina-grande
https://www.bancadejornalistas.com.br/procon-municipal-vai-fiscalizar-bares-restaurantes-e-eventos-esportivos-em-campina-grande
https://www.bancadejornalistas.com.br/author/edsolza
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os estabelecimentos serão autuados e poderão ser multados pelas práticas 

infrativas. A multa pode variar de R$ 600 a R$ 6 milhões, de acordo com o 

CDC. 

Outra fiscalização a ser empreendida ainda neste mês de março diz respeito 

ao Estatuto do Torcedor. A ação irá fiscalizar a concessão do benefício da 

meia entrada para estudantes e idosos em eventos esportivos, como 

também a questão da assistência médica e segurança do torcedor no 

estádio. 

“Estamos intensificando a vistoria nestes setores para coibir as práticas 

infrativas ao Código de Defesa do Consumidor e as legislações municipais, e 

orientar os consumidores sobre os seus direitos de cidadão”, assegura Paulo 

Porto. Reclamações e denúncias podem ser realizadas através do telefone 

151, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30, ou pelo 8802-5525, nos 

demais dias e horários. 
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VEÍCULO Paraibaonline DATA 21/03/20 

ASSUNTO Atendimento administrativo AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.maispb.com.br/467192/preco-do-gas-natural-tem-reducao-de-971-em-
campina-grande.html 

 

Procon de Campina altera o horário de 

atendimento ao público 

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 21 de março de 2020 às 11:51. 

Devido à situação de emergência mundial provocada pelo aumento no 

número de infecções e mortes provocadas pelo coronavírus (covid-19), o 

Procon de Campina Grande estará operando em novo horário de 

atendimento a partir da próxima segunda-feira, 23. O órgão passa a 

https://www.maispb.com.br/467192/preco-do-gas-natural-tem-reducao-de-971-em-campina-grande.html
https://www.maispb.com.br/467192/preco-do-gas-natural-tem-reducao-de-971-em-campina-grande.html
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atender por tempo indeterminado no horário de 8 as 13 horas de segunda a 

sexta-feira. 

O coordenador do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues explica que é uma 

medida emergencial com o objetivo de diminuir o número de pessoas no 

órgão, evitando assim as aglomerações. 

“Essa medida provisória surge em um momento que temos que proteger a 

todos de exposições desnecessárias ao coronavírus. Reduzimos o horário de 

atendimento presencial ao público, adiamos as audiências por 30 dias e 

estamos adotando o rodízio de funcionários e liberando os mais idosos e 

vulneráveis para realizar o trabalho de casa. São medidas que visam 

prevenir a disseminação do coronavírus em nossa cidade, mas que sem o 

apoio e a compreensão da população não valerão de nada”, disse. 

“Pedimos aos consumidores que só venham ao Procon em caso de extrema 

necessidade, que busquem antes, resolverem suas demandas por telefone, 

no 151 ou por WhatsApp 98185-8168, ou por aplicativo de celular 

PROCONCG MÓVEL. Tão logo aconteça a contenção da pandemia e a 

situação seja normalizada, voltaremos com nosso horário habitual, de 8 às 

17 horas”, esclarece Rivaldo. 

As pessoas podem acompanhar todas as notas, informes e notícias 

referentes aos direitos do consumidor pelo site do 

Procon https://procon.campinagrande.pb.gov.br/ e denúncias só pelo 

telefone ou aplicativo de celular. O Instagram e o Facebook do órgão são 

para divulgação, não façam denúncias por estes canais. 

 

 

 

 

 

 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
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(PROCON de Campina Grande/PB) 

VEÍCULO Paraibaonline DATA 23/03/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO POSITIVA 

https://paraibaonline.com.br/2020/03/precos-de-agua-mineral-e-gas-de-cozinha-em-
campina-e-dicas-de-prevencao-ao-covid-19/ 

 
Preços de água mineral e gás de cozinha em 
Campina e dicas de prevenção ao Covid-19 
Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 23 de março de 2020 às 12:34. 

 

A pesquisa de preços para água mineral e o gás de cozinha do Procon de 

Campina Grande, referente ao mês de março, foi realizada no dia 20 deste 

mês. Na oportunidade foram visitados 25 estabelecimentos comerciais do 

município. 

Segundo a pesquisa, o preço médio do botijão de 13 quilos do gás de 

cozinha foi R$ 68,58 à vista. Em comparação ao mês passado, cujo preço 

foi de R$ 68,74, constatou-se uma redução de R$ 0,16, ou seja, menos 

0,23%. Esse produto pode ser encontrado na cidade por preços que variam 

entre R$ 63,00 e R$ 75,00. Pesquisando, o campinense poderá economizar 

até R$ 12,00 na compra do GLP. 

Com relação ao garrafão de 20 litros da água mineral foram pesquisadas 

quatro marcas. A mais cara é a Indaiá, com preço médio de R$ 8,90. 

Seguida da água mineral Sublime (R$ 6,19), Santa Vitória (R$ 4,43) e a 

marca com melhor preço foi a Savoy, que pode ser encontrada a preços que 

variam de R$ 3,49 e R$ 5,00. 

Como estamos vivendo uma situação atípica, devido a pandemia do Covid-

19 (coronavírus), o coordenador do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues, 

apresenta algumas dicas para quem vai precisar comprar esses produtos no 

período de quarentena. 

https://paraibaonline.com.br/2020/03/precos-de-agua-mineral-e-gas-de-cozinha-em-campina-e-dicas-de-prevencao-ao-covid-19/
https://paraibaonline.com.br/2020/03/precos-de-agua-mineral-e-gas-de-cozinha-em-campina-e-dicas-de-prevencao-ao-covid-19/
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A primeira dica, antes de comprar o produto, é verificar se o preço não está 

com um valor muito alto. Pode se utilizar a pesquisa de preços preparada 

pelo Procon, para o mês de março, onde está uma amostragem de valores 

praticados em vários bairros da cidade, antes de determinada a quarentena. 

Caso seja verificada alguma disparidade de preços deve-se entrar em 

contato com o Procon, por meio do número 98185-8168 ou aplicativo 

PROCONCG MÓVEL. 

Outra dica para prevenção ao Covid-19, caso a recomendação de 

isolamento dentro de casa for cumprida, a única chance das pessoas terem 

contato com o coronavírus é por meio do recebimento de visitas. Por isso, 

em um contexto como este, é importante reduzir ao máximo o número de 

pessoas que entram em sua residência, inclusive os entregadores de 

mercadorias e alimentos. 

“Se for pedir água mineral ou gás de cozinha, por serviço de delivery, a dica 

é recolher a compra do lado de fora da casa. Depois de pegar o produto, a 

recomendação é lavar, com água e sabão, o botijão de água ou do gás de 

cozinha. Caso não seja possível permanecer em casa e precisar comprar o 

produto no local, é importante trocar de roupa assim que retornar da rua, 

desinfetar os calçados e colocar a roupa pra lavar. E, o mais importante, 

higienizar as mãos imediatamente após pegar em dinheiro. E, se foi no 

cartão bancário, deve-se limpar o mesmo com álcool 70”, aconselhou 

Rivaldo Rodrigues. 

Além dessas dicas do Procon, para combater o coronavírus, a Secretaria de 

Saúde do Município também apresenta algumas orientações para você. 

. Lave as mãos com frequência com água e sabão, com duração mínima de 

20 segundos, ou use um desinfetante para as mãos à base de álcool; 

. Evite tocar nos olhos, nariz e boca, com as mãos não lavadas; 

. Evite contato próximo com pessoas doentes; 
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. Fique em casa quando estiver doente; 

. Cubra boca e nariz ao tossir ou espirrar com lenço de papel descartável, 
jogando-o no lixo após uso; 

. Mantenha os ambientes bem ventilados; 

. Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência; 

. Não compartilhe objetos de uso pessoal (talheres, pratos ou garrafas); 

. Evite aglomeração de pessoas; 

. E o mais importante, Fique em Casa! 

Para ter acesso a pesquisa completa do Procon de Campina Grande acesse 

a página https://procon.campinagrande.pb.gov.br/. E para ter mais 

informações sobre o coronavírus a Secretaria tem uma página especifica 

para isso, confira http://coronaviruscg.pb.gov.br/. 

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

