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RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA – JULHO 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: 31 em jornais 

online, 20 entrevistas para rádio e 11 entrevistas para TV 

TOTAL DE POSTS PUBLICADOS NO INSTAGRAM E FACEBOOK:  16 

posts 
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Campina FM DATA 1/07/20 

ASSUNTO Coronavírus: Fiscalização AVALIAÇÃO POSITIVA 

http://campinafm.com.br/portal/lojistas-de-cg-podem-pagar-r-20-mil-por-cliente-sem-
mascara/ 

Lojistas de CG podem pagar R$ 20 mil por cliente sem 

máscara 

01/07/2020 CORONAVÍRUS0 COMENTÁRIOS 

O lojista de Campina Grande que permitir a entrada de clientes sem máscara poderá pagar uma 

multa de até R$ 20 mil, de acordo com o Procon Municipal. Esse valor será aplicado em caso de 

reincidência, segundo o coordenador do órgão em Campina Grande, Rivaldo Rodrigues. Ele 

também pediu a cooperação dos comerciantes. 

A obrigatoriedade do uso de máscara está contida em Legislação Estadual, tendo em vista que a 

medida ajuda a diminuir o risco de contaminação pelo novo coronavírus. 

Para saber mais clique AQUI. 

 

 
 

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 03/07/20 

ASSUNTO Trabalho da fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/07/procon-municipal-garante-fiscalizacao-em-bares-e-
espetinhos/ 

 

Procon municipal garante fiscalização em bares e ‘espetinhos’ 
Da Redação. Publicado em 3 de julho de 2020 às 22:46. 

Em entrevista concedida à Caturité FM, nesta sexta-feira, 3, o coordenador do Procon em 

Campina Grande, comentou sobre o funcionamento de „espetinhos‟ e  bares pela cidade, mesmo 

com a proibição de reabertura de bares e restaurantes pela prefeitura municipal. 

Segundo Rivaldo Rodrigues, o Procon estará em fiscalização da abertura indevida destes 

comércios, e acrescentou que caso o funcionamento se repita o órgão poderá aplicar multa aos 

comerciantes. 

http://campinafm.com.br/portal/category/agenda-cultural/coronavirus/
http://campinafm.com.br/portal/category/agenda-cultural/coronavirus/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/multa-de-ate-r-20-mil-para-o-lojista-que-deixar-cliente-entrar-sem-mascara-diz-procon-municipal/
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-As equipes do Procon com certeza estarão nas ruas. Havendo  o flagrante, neste caso, eles serão 

fechados, e se houver insistência por parte dos proprietários eles serão autuados com multas que 

começam a partir de R$ 3 mil. Ainda não houve a liberação desse comércio, e quando liberar, 

não haverá problema algum- afirmou. 

 

 

 
 

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 04/07/20 

ASSUNTO Trabalho da fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/07/procon-inicia-operacao-e-fecha-bares-e-espetinhos-
em-campina-grande/ 

 

Procon inicia operação e fecha bares e ‘espetinhos’ em 

Campina Grande 
Da Redação. Publicado em 4 de julho de 2020 às 19:39. 

O Procon de Campina Grande, em ação conjunta com a Polícia Militar, iniciou uma operação 

que fiscalizou o funcionamento indevido de bares e „espetinhos‟ na cidade, em desrespeito ao 

decreto municipal que proíbe a reabertura, como medida de combater a propagação do novo 

coronavírus. 

Segundo o coordenador do Procon municipal, Rivaldo Rodrigues, a operação se estenderá 

durante todo o período enquanto o decreto estiver em vigência e, em entrevista concedida a uma 

rádio local, neste sábado, 4, garantiu fiscalização intensa em todos os estabelecimentos da 

cidade. 

– Essa programação prossegue não só durante o final de semana, mas a semana inteira. Existem 

barzinhos que estão com aglomerações que desrespeitam todas as recomendações da Secretaria 

de Saúde. Nossa intenção não é multar, e sim preservar a vida. A operação foi com a Polícia 

Militar do 10º e 2º Batalhões, tivemos dezenas de fechamentos, não houve nenhum tipo de 

resistência, mas, nós anotamos os estabelecimentos, nós vamos voltar, e se tiver alguma 

denúncia nós aplicaremos uma multa que não é pequena- afirmou. 

O coordenador ainda ressaltou que a feira de troca da Rainha da Borborema está fechada, 

enfatizou que o órgão segue em fiscalização em outros setores da cidade e, por fim, frisou a 

importância da população seguir com os devidos cuidados no combate à pandemia da Covid-19 
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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 04/07/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/06/procon-de-campina-grande-prazos-processuais-estao-
suspensos-ate-26-de-junho/ 

 

 

 

https://paraibaonline.com.br/2020/06/procon-de-campina-grande-prazos-processuais-estao-suspensos-ate-26-de-junho/
https://paraibaonline.com.br/2020/06/procon-de-campina-grande-prazos-processuais-estao-suspensos-ate-26-de-junho/
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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 Blog do caca barbosa DATA 4/07/20 

ASSUNTO Atendimento administrativo AVALIAÇÃO Positiva 

https://blogdocacabarbosa.com.br/operacao-notifica-e-fecha-28-bares-que-abriram-sem-
autorizacao-em-campina-grande/ 

Operação notifica e fecha 28 bares que abriram sem 

autorização em Campina Grande 

Uma operação conjunta da Polícia Militar e da Prefeitura de Campina Grande 
notificou e fechou, somente na noite de sexta-feira (3), 28 bares e lojas de 
conveniência de Campina Grande por descumprimento do decreto municipal que 
proíbe a reabertura desses estabelecimentos conforme protocolo de prevenção ao 
Coronavírus. Campina Grande deu início à segunda etapa da flexibilização do 
comércio na segunda-feira (29), com a reabertura do comércio e shoppings. 

O coordenador do Executivo do Procon Municipal de Campina Grande, Rivaldo 
Rodrigues, explicou que, no entanto, nenhum dos estabelecimentos notificados foi 
multado ou teve o alvará cassado. “Todos os empresários compreenderam e 
colaboraram, mas se houver uma próxima vez o estabelecimento poderá 
penalizado e receber multas que podem chegar a R$ 20 mil”, comentou. 

Ainda de acordo com o Procon, além de não estarem autorizados a funcionar, os 
bares e conveniências clandestinos estavam promovendo grandes aglomerações 
de pessoas, parte delas sem máscara. 

“Os restaurantes, bares e congêneres segundo o Decreto Municipal 4.494/2020 só 
poderão reabrir quando nossa cidade estiver em bandeira verde, que estabelece o 
Novo Normal. Mesmo assim quando abrirem, só poderão funcionar com o 
atendimento limitado em 50% da capacidade do estabelecimento”, explicou 
Rivaldo Rodrigues. 
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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 6/07/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibadebate.com.br/operacao-fecha-17-bares-e-espetinhos-em-campina-grande-
abertos-irregularmente/ 

 

Operação fecha 17 bares e espetinhos em Campina Grande 

abertos irregularmente 

Por Da Redação - 6 de julho de 2020 

A Operação Previna-se, da Polícia Militar em parceria com o Procon de Campina Grande, 
foi realizada no fim de semana com o objetivo de fiscalizar estabelecimentos que estariam 
funcionando quando não deveriam estar, especialmente bares. O comandante do 10º 
Batalhão de Polícia Militar, Francimar Vieira, destacou nesta segunda-feira (6) que 
diversas denúncias foram registradas de bares que estariam abrindo e desobedecendo ao 
decreto municipal. 

Segundo Francimar, 17 bares abertos irregularmente foram notificados e fechados durante 
a operação. Ele citou ainda que no início do sábado (4) a operação esteve na Feira Central 
e teve um caráter educativo, além de libertar 17 aves silvestres. 

“A Polícia Militar em Campina Grande operou com três operações distintas. Na sexta, com 
a Operação Previna-se em apoio ao Procon Municipal, que fez fiscalizações em 
estabelecimentos, especialmente bares”, disse. 

Francimar afirmou que a Polícia Militar ainda realizou a Operação Sossego na noite do 
sábado (4) com o objetivo de apurar denúncias de perturbação de sossego em Campina 
Grande. Também disse que no domingo (5) a polícia realizou a Operação Nômade, com o 
apoio do radiopatrulhamento da PM. 

VEJA TAMBÉM: 

Polícia Militar prende dono de bar e clientes por descumprimento de medidas preventivas 
contra Covid-19 

 

 

 

 

https://paraibadebate.com.br/policia-militar-prende-dono-de-bar-e-clientes-por-descumprimento-de-medidas-preventivas-contra-covid-19/
https://paraibadebate.com.br/policia-militar-prende-dono-de-bar-e-clientes-por-descumprimento-de-medidas-preventivas-contra-covid-19/
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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 SNN DATA 14/07/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

 

 

Mesmo com valores em queda, Procon aconselha campinense 

a pesquisar antes de comprar a cesta básica de alimentos 

A última pesquisa de preços realizada pelo Procon de Campina aponta uma 

redução de R$ 18,43, (equivalente a 3%) no valor da cesta básica regional 

de alimentos. O comparativo é feito com relação ao último mês de junho. O 

levantamento realizado no período de 02 a 09 deste mês, em 60 

supermercados da cidade, mostra que o campinense desembolsou um valor 

médio de R$ 593,59 para adquirir a cesta básica. 

A pesquisa do Procon leva em consideração o preço de 52 produtos que 

normalmente entram na lista de compras do consumidor local. Para facilitar 

a consulta, os produtos estão organizados em grupos. 

No grupo das carnes, o quilo da carne de sol chega a apresentar uma 

diferença de preços de até 95,30% entre os estabelecimentos visitados. O 

produto pode ser encontrado por preços que variam entre R$ 22,99 até R$ 

44,90. Já o quilo do frango pode ser encontrado a preços que vão de R$ 

6,79 até R$ 9,50 e o valor da dúzia de ovos brancos varia entre R$ 5,99 e 

R$ 7,79. 

No grupo dos farináceos, a goma de tapioca se destaca porque 3kg deste 

produto podem ser encontrados a preços que vão de R$ 2,99 até R$ 6,99. 

Já no grupo de higiene e limpeza, o sabão em pó é o que apresenta a maior 

variação de preços, entre 0,95 centavos até R$ 3,99. E o litro da água 

sanitária custa de R$ 1,35 até R$ 2,39. Na parte dos hortifruti, o quilo do 

alho apresentou uma diferença de até R$ 15,09 nos supermercados 

visitados. O quilo do chuchu também apresentou uma grande variação, de 

0,79 centavos até R$ 5,19 (556,96%). 

Com relação às frutas, a goiaba se destaca por apresentar uma variação de 

R$ 2,29 até R$ 10,39. E nos temperos, o vinagre de álcool pode ser 

comprado por preços que variam de 0,94 centavos até R$ 2,99. 
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Conforme o Procon, a participação do salário mínimo na compra da cesta 

básica regional, em julho, foi de R$ 593,59. Considerando o rendimento 

familiar de um salário mínimo (R$ 1.045,00) o comprometimento do salário 

foi de aproximadamente 56,8%, restando apenas 43,2%, equivalente R$ 

451,41 reais, para as demais despesas. O acesso à pesquisa completa de 

preços está em https://procon.campinagrande.pb.gov.br/cesta-basica-

regional-julho/ 
 

 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Campina FM DATA 16/07/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

http://campinafm.com.br/portal/mesmo-em-queda-procon-cg-aconselha-consumidor-a-
pesquisar-antes-de-comprar-a-cesta-basica/ 

 

Mesmo em queda, Procon/CG aconselha consumidor a 

pesquisar antes de comprar a cesta básica 

16/07/2020 ECONOMIA0 COMENTÁRIOS 

A última pesquisa de preços realizada pelo Procon de Campina aponta uma redução de R$ 18,43, 

(equivalente a 3%) no valor da cesta básica regional de alimentos. O comparativo é feito com 

relação ao último mês de junho. O levantamento realizado no período de 02 a 09 deste mês, em 60 

supermercados da cidade, mostra que o campinense desembolsou um valor médio de R$ 593,59 para 

adquirir a cesta básica. 

A pesquisa do Procon leva em consideração o preço de 52 produtos que normalmente entram na lista 

de compras do consumidor local. Para facilitar a consulta, os produtos estão organizados em grupos. 

No grupo das carnes, o quilo da carne de sol chega a apresentar uma diferença de preços de até 

95,30% entre os estabelecimentos visitados. O produto pode ser encontrado por preços que variam 

entre R$ 22,99 até R$ 44,90. Já o quilo do frango pode ser encontrado a preços que vão de R$ 6,79 

até R$ 9,50 e o valor da dúzia de ovos brancos varia entre R$ 5,99 e R$ 7,79. 

No grupo dos farináceos, a goma de tapioca se destaca porque 3kg deste produto podem ser 

encontrados a preços que vão de R$ 2,99 até R$ 6,99. 

http://www.23.miktd.com/go/36cc9207e655655a98427f60-1245da47f123-5fceb9496b7469e5ezI9eC5ape2dae8ruLb
http://www.23.miktd.com/go/36cc9207e655655a98427f60-1245da47f123-5fceb9496b7469e5ezI9eC5ape2dae8ruLb
http://campinafm.com.br/portal/category/agenda-cultural/economia-agenda-cultural/
http://campinafm.com.br/portal/category/agenda-cultural/economia-agenda-cultural/
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Já no grupo de higiene e limpeza, o sabão em pó é o que apresenta a maior variação de preços, entre 

0,95 centavos até R$ 3,99. E o litro da água sanitária custa de R$ 1,35 até R$ 2,39. Na parte dos 

hortifruti, o quilo do alho apresentou uma diferença de até R$ 15,09 nos supermercados visitados. O 

quilo do chuchu também apresentou uma grande variação, de 0,79 centavos até R$ 5,19 (556,96%). 

Com relação às frutas, a goiaba se destaca por apresentar uma variação de R$ 2,29 até R$ 10,39. E 

nos temperos, o vinagre de álcool pode ser comprado por preços que variam de 0,94 centavos até R$ 

2,99. 

Conforme o Procon, a participação do salário mínimo na compra da cesta básica regional, em julho, 

foi de R$ 593,59. Considerando o rendimento familiar de um salário mínimo (R$ 1.045,00) o 

comprometimento do salário foi de aproximadamente 56,8%, restando apenas 43,2%, equivalente 

R$ 451,41 reais, para as demais despesas. O acesso à pesquisa completa de preços está 

em www.procon.campinagrande.pb.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/cesta-basica-regional-julho/
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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 16/07/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/procon-de-campina-grande-constata-
aumento-de-6-no-preco-da-gasolina-comum.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 G1 PB DATA 16/07/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/07/16/preco-medio-da-gasolina-sobe-quase-
6percent-em-um-mes-em-campina-grande-diz-procon.ghtml 

 

Preço médio da gasolina sobe quase 6% em um mês 
em Campina Grande, diz Procon 
Fiscais visitaram 60 postos de gasolina na cidade e constataram que a gasolina comum 

passou da média de R$ 3,945 para R$ 4,179 

Um levantamento do Programa de Defesa e Proteção do Consumidor (Procon) 
mostrou que o preço médio da gasolina aumentou quase 6%, entre junho e 
julho, em Campina Grande. De acordo com o órgão, na terça-feira (14) fiscais 
visitaram 60 postos de gasolina na cidade e constataram que o preço da 
gasolina comum passou da média de R$ 3,945 para R$ 4,179, o que 
corresponde a um aumento de 5,93%. 
Segundo o Procon, na ocasião foi verificado um aumento de preço em quase 
todos os combustíveis, apenas o gás natural não sofreu variação e continua 
com o mesmo o preço médio do mês anterior, com o metro cúbico a R$ 3,545. 
Conforme a pesquisa, a gasolina aditivada aumentou 5,91%, o etanol, 4,64%, e 
o diesel comum, 5,87%. Já o maior aumento verificado foi no preço médio do 
diesel S-10. O preço médio do litro deste combustível passou de R$ 3,040 para 
R$ 3,260 nessa última pesquisa, o equivalente a um aumento de 7,23%. 
Ainda de acordo com a pesquisa, o menor preço da gasolina comum 
encontrado no período foi de R$ 3,980, já o etanol mais em conta custa R$ 
2,979 e o diesel-S10 é encontrado por R$ 3,120. 
“A alta de preços infelizmente era esperada e não é uma realidade só de 
Campina Grande. É reflexo dos recentes reajustes anunciados pela Petrobras, 
como o reajuste médio de 6% para o diesel vendido em suas refinarias, e 3% 
para a gasolina. Foi a terceira alta consecutiva no preço do diesel, combustível 
mais utilizado no Brasil, depois de reajustes de 7% no final de maio e de 8% 
em meados de junho. Para a gasolina, foi o sétimo aumento seguido, em 
tendência vista desde o início de maio”, explicou Rivaldo Rodrigues, 
coordenador executivo do Procon de 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 SNN DATA 16/07/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://snn.com.br/em-um-mes-o-preco-da-gasolina-comum-subiu-quase-6-em-campina-
grande/ 

Em um mês o preço da gasolina comum subiu quase 6% em 

Campina Grande 

Como todos os meses o Procon de Campina realiza um levantamento de preços dos 

seis tipos de combustíveis mais consumidos na cidade. Na última terça-feira, 14, os 

fiscais do Procon visitaram 60 postos de combustíveis da cidade, na ocasião foi 

verificado um aumento de preço em quase todos os combustíveis, apenas o gás 

natural não sofreu variação, continua com o mesmo o preço médio do mês anterior, 

o metro cúbico custando R$ 3,545.  Já o litro da gasolina comum passou de R$ 

3,945 para R$ 4,179, ou seja, 5,93%. 

Além da gasolina comum, a aditivada aumentou 5,91%, o etanol 4,64%, o diesel 

comum 5,87% e o maior aumento verificado no preço médio do Diesel S-10, o 

preço médio do litro deste combustível passou de R$ 3,040 para R$ 3,260 nessa 

última pesquisa, ou seja, sofreu um aumento de 7,23%.  

Ainda de acordo com a pesquisa, o menor preço da gasolina comum encontrado no 

período foi de R$ 3,980, já o etanol mais em conta custa R$ 2,979 e o diesel-S10 

por R$ 3,120. 

“A alta de preços infelizmente era esperada e não é uma realidade só de Campina 

Grande. Segundo o levantamento semanal realizado pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na última semana o valor médio do 

litro da gasolina subiu 1,04%, R$ 4,064, o diesel 2,27%, para R$ 3,147 e o litro do 

etanol teve alta de 1,03%, para R$ 2,737. Reflexo dos recentes reajustes 

anunciados pela Petrobras, como o reajuste médio de 6% para o diesel vendido em 

suas refinarias, e 3% para a gasolina. Foi a terceira alta consecutiva no preço do 

diesel, combustível mais utilizado no Brasil, depois de reajustes de 7% no final de 

maio e de 8% em meados de junho. Para a gasolina, foi o sétimo aumento seguido, 

em tendência vista desde o início de maio”, explica Rivaldo Rodrigues, coordenador 

executivo do Procon de Campina Grande. 

O consumidor pode ter acesso à pesquisa completa de preços clicando 

aqui. https://procon.campinagrande.pb.gov.br/combustiveis-julho-2/ 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/combustiveis-julho-2/
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Em um mês o preço da gasolina comum subiu quase 6% em 

Campina Grande 

Em um mês o preço da gasolina comum subiu quase 6% em Campina Grande 
Como todos os meses o Procon de Campina realiza um levantamento de preços dos 
seis tipos de combustíveis mais consumidos na cidade. Na última terça-feira, 14, os 
fiscais do Procon visitaram 60 postos de combustíveis da cidade, na ocasião foi 
verificado um aumento de preço em quase todos os combustíveis, apenas o gás 
natural não sofreu variação, continua com o mesmo o preço médio do mês anterior, o 
metro cúbico custando R$ 3,545.  Já o litro da gasolina comum passou de R$ 3,945 
para R$ 4,179, ou seja, 5,93%.  
 
Além da gasolina comum, a aditivada aumentou 5,91%, o etanol 4,64%, o diesel 
comum 5,87% e o maior aumento verificado no preço médio do Diesel S-10, o preço 
médio do litro deste combustível passou de R$ 3,040 para R$ 3,260 nessa última 
pesquisa, ou seja, sofreu um aumento de 7,23%.  
 
Ainda de acordo com a pesquisa, o menor preço da gasolina comum encontrado no 
período foi de R$ 3,980, já o etanol mais em conta custa R$ 2,979 e o diesel-S10 por 
R$ 3,120.  
 
“A alta de preços infelizmente era esperada e não é uma realidade só de Campina 
Grande. Segundo o levantamento semanal realizado pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na última semana o valor médio do 
litro da gasolina subiu 1,04%, R$ 4,064, o diesel 2,27%, para R$ 3,147 e o litro do 
etanol teve alta de 1,03%, para R$ 2,737. Reflexo dos recentes reajustes anunciados 
pela Petrobras, como o reajuste médio de 6% para o diesel vendido em suas 
refinarias, e 3% para a gasolina. Foi a terceira alta consecutiva no preço do diesel, 
combustível mais utilizado no Brasil, depois de reajustes de 7% no final de maio e de 
8% em meados de junho. Para a gasolina, foi o sétimo aumento seguido, em 
tendência vista desde o início de maio”, explica Rivaldo Rodrigues, coordenador 
executivo do Procon de Campina Grande.     
 
O consumidor pode ter acesso à pesquisa completa de preços clicando 
aqui. https://procon.campinagrande.pb.gov.br/combustiveis-julho-2/ 
 
 

 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/combustiveis-julho-2/
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Em um mês o preço da gasolina comum subiu quase 6% em 

Campina Grande 

17/07/2020 ECONOMIA0 COMENTÁRIOS 

Como todos os meses o Procon de Campina realiza um levantamento de preços dos seis tipos de 

combustíveis mais consumidos na cidade. Na última terça-feira, 14, os fiscais do Procon visitaram 

60 postos de combustíveis da cidade, na ocasião foi verificado um aumento de preço em quase todos 

os combustíveis, apenas o gás natural não sofreu variação, continua com o mesmo o preço médio do 

mês anterior, o metro cúbico custando R$ 3,545.  Já o litro da gasolina comum passou de R$ 3,945 

para R$ 4,179, ou seja, 5,93%. 

Além da gasolina comum, a aditivada aumentou 5,91%, o etanol 4,64%, o diesel comum 5,87% e o 

maior aumento verificado no preço médio do Diesel S-10, o preço médio do litro deste combustível 

passou de R$ 3,040 para R$ 3,260 nessa última pesquisa, ou seja, sofreu um aumento de 7,23%. 

Ainda de acordo com a pesquisa, o menor preço da gasolina comum encontrado no período foi de R$ 

3,980, já o etanol mais em conta custa R$ 2,979 e o diesel-S10 por R$ 3,120. 

Para saber mais clique AQUI. 

 

 

 

 

 

 

 

http://onordeste.com.br/procon-disponibiliza-novo-numero-de-atendimento-por-whatsapp/
http://campinafm.com.br/portal/category/agenda-cultural/economia-agenda-cultural/
http://campinafm.com.br/portal/category/agenda-cultural/economia-agenda-cultural/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/em-um-mes-o-preco-da-gasolina-comum-subiu-quase-6-em-campina-grande/
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Pesquisa do Procon de Campina constata diferença de até R$ 

200 no preço do milheiro de tijolos 

O Procon de Campina Grande preparou mais uma pesquisa de preços para orientar o 

consumidor quanto a compra  de materiais de construção. O levantamento realizado nesta 

quinta-feira, 23, em 20 estabelecimentos da cidade reforça a necessidade de se fazer uma 

boa pesquisa de preço e verificar os valores que estão sendo praticados no comércio antes 
de se decidir pela compra.  

Dos 13 produtos pesquisados pelo Procon os que mais apresentam diferença de preços entre 

as lojas visitadas são: a areia, o metro chega a apresentar uma variação de até 23 reais, o 

massame pode ser encontrado a preços que variam de R$ 35 a R$ 67, o rejunte sofre uma 

variação de R$ 1,99 a R$ 6,50 e o tijolo de oito furos, que dependendo da loja pode ser 
comprado a preços que vão de R$ 500,00 a R$700.  

Além da pesquisa o consumidor tem de ter cautela na hora da compra. “É importante que 

antes de tudo o consumidor peça orientação para um profissional sobre os melhores 

produtos, depois faça uma minuciosa pesquisa de preços junto às lojas, e após comprar na 

hora da entrega, o consumidor deve confirmar todo o material, inclusive quantidade e 

valores. Caso haja irregularidades, não aceite o produto nem assine o recibo. Faça uma 

observação no verso da nota fiscal e entre em contato com a loja para resolver a questão. 

Não solucionando o problema, recorra ao Procon de Campina Grande por meio dos 

números: 151, 98185-8168, 98186-3609 e 98123-0749”, orienta Rivaldo Rodrigues, 

coordenador executivo do Procon Municipal.  

A pesquisa realizada pelo Procon não compreende todo o universo de lojas que vendem 

materiais para construção. É a apenas uma amostragem para dar uma base de preços ao 

consumidor. Caso encontre lojas vendendo estes produtos por um preço muito superior, 
deve-se denunciar imediatamente ao Procon.  

Confira a pesquisa completa no seguinte link: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
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https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/07/24/preco-do-milheiro-de-tijolos-tem-
diferenca-de-ate-r-200-em-campina-grande-diz-procon.ghtml 

Preço do milheiro de tijolos tem diferença de até R$ 200 em 
Campina Grande, diz Procon 
Valor cobrado pelo produto pode variar entre R$ 500 e R$ 700. Preços 

foram levantados em 20 estabelecimentos que comercializam material de 

construção na cidade. 

O preço cobrado pelo milheiro de tijolos de oito furos apresenta uma variação 
de até de R$ 200 em 20 estabelecimentos que vendem materiais para 
construção, em Campina Grande. De acordo com uma pesquisa, publicada 
pelo Procon Municipal publica nesta sexta-feira (24), o preço do produto pode 
variar entre R$ 500 e R$ 700. 
O preço do metro do massame pode ser encontrado a preços que variam de 
R$ 35 a R$ 67. Já rejunte pode custar entre R$ 1,99 a R$ 6,50. 
A orientação do Procon é de os consumidores façam pesquisas de preços 
antes de comprarem o material. Em caso de irregularidades, os clientes devem 
entrar em contato com o Procon pelos telefones 151, (83) 98185-8168, 98186-
3609 e 98123-0749. 
A pesquisa com os valores cobrados em cada estabelecimento está disponível 
no site do Procon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/pesquisa-do-procon-de-campina-constata-diferenca-de-ate-r-200-no-preco-do-milheiro-de-tijolos/
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Campina Grande: Preço do milheiro de tijolos tem 
variação de até R$ 200, diz Procon 

Um levantamento feito pelo Procon de Campina Grande na quinta-feira (23), mostrou que 
o consumidor precisa pesquisar bem na hora de comprar materiais de construção. O preço 
do milheiro de tijolos de oito furos, por exemplo, pode ser comprado, dependendo da loja, 
a preços que vão de R$ 500 a R$ 700. A pesquisa consultou preços de 13 produtos 
praticados por 20 estabelecimentos da cidade. Variações expressivas foram encontradas 
nos valores cobrados pela areia (diferença de até R$ 23 por metro) e massame (diferença 
de R$ 32). Além disso, o rejunte podia ser encontrado por R$ 1,99 ou até R$ 6,50. 

O Procon destaca que a pesquisa não abrange todas as lojas de materiais de construção 
na cidade. Caso o consumidor encontre lojas com valores ainda maiores que os apontados 
no levantamento, uma denúncia deve ser formulada imediatamente ao órgão de defesa. 

“É importante que, antes de tudo, o consumidor peça orientação para um profissional 
sobre os melhores produtos e depois faça uma minuciosa pesquisa de preços junto às 
lojas. Após comprar, o consumidor deve confirmar todo o material na hora da entrega, 
inclusive quantidade e valores. Caso haja irregularidades, não aceite o produto nem assine 
o recibo. Faça uma observação no verso da nota fiscal e entre em contato com a loja para 
resolver a questão. Não solucionando o problema, recorra ao Procon de Campina 
Grande”, orienta o coordenador executivo do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues. 

Contatos do Procon-CG 

 151 
 98185-8168 
 98186-3609 
 98123-0749 

Redação Paraíba Debate com Informações Portal Correio 
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200.html 
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Preço do milheiro de tijolos em CG tem variação de até R$ 200 

Pesquisa consultou preços de 13 produtos praticados por 20 

estabelecimentos da cidade 

Levantamento feito pelo Procon de Campina Grande nessa quinta-feira 

(23) mostrou que o consumidor precisa pesquisar bem na hora de 
comprar materiais de construção. O preço do milheiro de tijolos de oito 
furos, por exemplo, pode ser comprado, dependendo da loja, a preços 

que vão de R$ 500 a R$ 700. Veja a pesquisa completa. 
A pesquisa consultou preços de 13 produtos praticados por 20 

estabelecimentos da cidade. Variações expressivas foram encontradas 
nos valores cobrados pela areia (diferença de até R$ 23 por metro) e 

massame (diferença de R$ 32). Além disso, o rejunte podia ser 
encontrado por R$ 1,99 ou até R$ 6,50. 

O Procon destaca que a pesquisa não abrange todas as lojas de 
materiais de construção na cidade. Caso o consumidor encontre lojas 

com valores ainda maiores que os apontados no levantamento, uma 
denúncia deve ser formulada imediatamente ao órgão de defesa. 

“É importante que, antes de tudo, o consumidor peça orientação para 
um profissional sobre os melhores produtos e depois faça uma minuciosa 

pesquisa de preços junto às lojas. Após comprar, o consumidor deve 
confirmar todo o material na hora da entrega, inclusive quantidade e 

valores. Caso haja irregularidades, não aceite o produto nem assine o 
recibo. Faça uma observação no verso da nota fiscal e entre em contato 
com a loja para resolver a questão. Não solucionando o problema, 

recorra ao Procon de Campina Grande”, orienta o coordenador executivo 
do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues. 

Contatos do Procon-CG 

 151 

 98185-8168 

 98186-3609 

 98123-0749 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/material-de-construcao-julho/
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Pesquisa do Procon de Campina constata diferença de até R$ 

200 no preço do milheiro de tijolos 

O Procon de Campina Grande preparou mais uma pesquisa de preços para 

orientar o consumidor quanto a compra  de materiais de construção. O 

levantamento realizado nesta quinta-feira, 23, em 20 estabelecimentos da 

cidade reforça a necessidade de se fazer uma boa pesquisa de preço e 

verificar os valores que estão sendo praticados no comércio antes de se 

decidir pela compra. 

Dos 13 produtos pesquisados pelo Procon os que mais apresentam 

diferença de preços entre as lojas visitadas são: a areia, o metro chega a 

apresentar uma variação de até 23 reais, o massame pode ser encontrado a 

preços que variam de R$ 35 a R$ 67, o rejunte sofre uma variação de R$ 

1,99 a R$ 6,50 e o tijolo de oito furos, que dependendo da loja pode ser 

comprado a preços que vão de R$ 500,00 a R$700. 

Além da pesquisa o consumidor tem de ter cautela na hora da compra. “É 

importante que antes de tudo o consumidor peça orientação para um 

profissional sobre os melhores produtos, depois faça uma minuciosa 

pesquisa de preços junto às lojas, e após comprar na hora da entrega, o 

consumidor deve confirmar todo o material, inclusive quantidade e valores. 

Caso haja irregularidades, não aceite o produto nem assine o recibo. Faça 

uma observação no verso da nota fiscal e entre em contato com a loja para 

resolver a questão. Não solucionando o problema, recorra ao Procon de 

Campina Grande por meio dos números: 151, 98185-8168, 98186-3609 e 

98123-0749”, orienta Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon 

Municipal. 

A pesquisa realizada pelo Procon não compreende todo o universo de lojas 

que vendem materiais para construção. É a apenas uma amostragem para 
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dar uma base de preços ao consumidor. Caso encontre lojas vendendo 

estes produtos por um preço muito superior, deve-se denunciar 

imediatamente ao Procon. 

Confira a pesquisa completa no seguinte 

link: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/ 
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Procon fecha nove lojas nas duas semanas após flexibilização 

do comércio de Campina Grande 

Publicado por: Larissa Freitas em 27/07/2020 às 05:55 
Após duas semanas de reabertura do comércio local de Campina Grande, em que 
lojas, bares, restaurantes e academias voltaram a funcionar, o Procon municipal fez 
um primeiro balanço sobre a questão. No período, foram 23 estabelecimentos 
advertidos e notificados, duas multas e nove foram fechados. Apesar do número, o 
coordenador avaliou como positivo o apoio que os comerciantes têm mantido às 
orientações sanitárias. 
“São números relativamente pequenos, diante das inúmeras denúncias que 
recebemos. Foram mais de 50. No entanto, ao averiguarmos os locais, descobrimos 
que eram em sua grande maioria infundadas, porque os estabelecimentos estavam de 
acordo com as orientações do decreto municipal”, comentou Rivaldo Rodrigues, 
coordenador do Procon Campina Grande. 
O órgão vem intensificado nesses últimos 15 dias o trabalho de orientação aos 
comerciantes locais. O objetivo é fazer com que a retomada das atividades 
econômicas não implique em um aumento brusco de casos positivos de coronavírus 
na cidade. 
E, de acordo com Rivaldo, tanto os empresários como os clientes vêm demonstrando 
conscientização, adotando as medidas corretas para evitar a propagação do vírus. 
“Campina Grande segue mostrando índices pequenos de ocupação de leitos de UTI 
(46,15%) e de enfermaria (33%), mesmo com a retomada das atividades econômicas. 
Esperamos que continuemos assim”, disse ele. 
A população pode ter acesso aos números atualizados de casos de Covid-19 em 
Campina Grande em tempo real por um portal disponibilizado pela Prefeitura. Para os 
comerciantes, o Procon disponibilizou em sua página vários protocolos com 
orientações para a reabertura dos serviços com segurança. 
Para dúvidas ou denúncias relacionadas às relações de consumo, o Procon Campina 
Grande disponibiliza os números 151 ou Whatsapp (83) 98185-8168, (83) 98186-3609 
e (83) 98123-0749. 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
https://coronaviruscg.com.br/
https://coronaviruscg.com.br/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/cartilhas/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/cartilhas/
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Procon fecha nove lojas nas duas semanas após flexibilização 
do comércio de Campina Grande 
Duas semanas depois de lojas, bares, restaurantes e academias voltarem a 

funcionar, órgão municipal diz que desrespeitos às diretrizes são casos 

isolados. 

Após duas semanas de reabertura do comércio local de Campina Grande, em 
que lojas, bares, restaurantes e academias voltaram a funcionar, o Procon 
municipal fez um primeiro balanço sobre a questão. No período, foram 23 
estabelecimentos advertidos e notificados, duas multas e nove foram fechados. 
Apesar do número, o coordenador avaliou como positivo o apoio que os 
comerciantes têm mantido às orientações sanitárias. 

“São números relativamente pequenos, diante das inúmeras 
denúncias que recebemos. Foram mais de 50. No entanto, ao 
averiguarmos os locais, descobrimos que eram em sua grande maioria 
infundadas, porque os estabelecimentos estavam de acordo com as 
orientações do decreto municipal”, comentou Rivaldo Rodrigues, 
coordenador do Procon Campina Grande. 
O órgão vem intensificado nesses últimos 15 dias o trabalho de 
orientação aos comerciantes locais. O objetivo é fazer com que a 
retomada das atividades econômicas não implique em um aumento 
brusco de casos positivos de coronavírus na cidade. 
E, de acordo com Rivaldo, tanto os empresários como os clientes vêm 
demonstrando conscientização, adotando as medidas corretas para 
evitar a propagação do vírus. 
“Campina Grande segue mostrando índices pequenos de ocupação de 
leitos de UTI (46,15%) e de enfermaria (33%), mesmo com a 
retomada das atividades econômicas. Esperamos que continuemos 
assim”, disse ele. 
A população pode ter acesso aos números atualizados de casos de Covid-19 em 

Campina Grande em tempo real por um portal disponibilizado pela Prefeitura. 
Para os comerciantes, o Procon disponibilizou em sua página vários protocolos 

com orientações para a reabertura dos serviços com segurança. 
Para dúvidas ou denúncias relacionadas às relações de consumo, o Procon 
Campina Grande disponibiliza os números 151 ou Whatsapp (83) 98185-8168, 
(83) 98186-3609 e (83) 98123-0749. 

https://coronaviruscg.com.br/
https://coronaviruscg.com.br/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/cartilhas/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/cartilhas/
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Coordenador do Procon/CG faz balanço positivo das primeiras 
semanas de reabertura do comércio 

28/07/2020 SERVIÇO0 COMENTÁRIOS 

Após duas semanas de reabertura do comércio local em Campina Grande, em que lojas, bares, 

restaurantes e academias voltaram a funcionar, o coordenador do Procon Municipal avaliou como 

positivo o apoio que os comerciantes têm mantido às orientações sanitárias que garantem o 

funcionamento seguro e sem risco de propagação do novo coronavírus. 

Segundo Rivaldo Rodrigues, coordenador do Procon Campina Grande, neste período o órgão tem 

intensificado o trabalho de orientação aos comerciantes locais. O objetivo é fazer com que a 

retomada das atividades econômicas não implique em um aumento brusco de casos de Covid-19 na 

cidade. Para o coordenador foi percebida a conscientização dos empresários e também dos clientes, 

que estão adotando as medidas corretas para evitar a propagação do vírus. Ele ressaltou que, em duas 

semanas, foram 23 estabelecimentos advertidos e notificados, duas multas e nove foram fechados. 

“É um número relativamente pequeno, diante das inúmeras denúncias que recebemos. Foram mais 

de 50. No entanto, ao averiguarmos nos locais, descobrimos que eram em sua grande maioria 

infundadas, porque os estabelecimentos estavam de acordo com as orientações do Decreto 

Municipal. Por isso queremos parabenizar comerciantes e a população em geral pela colaboração na 

prevenção ao Covid-19. Apesar do estado da Paraíba se apresentar em uma situação difícil, Campina 

Grande segue na contramão, mostrando índices pequenos de ocupação de leitos de UTI (46,15%) e 

enfermaria (33%) e com um grande número de recuperados (8.247 mil). Mesmo com a retomada das 

atividades econômicas, por isso esperamos que continuemos assim”, disse Rodrigues. 

Para outras dúvidas ou denúncias, relacionadas às relações de consumo, podem ser utilizados os 

números 151 ou whatsapp (83) 98185-8168, (83) 98186-3609 e (83) 98123-0749. 

 

 

http://campinafm.com.br/portal/category/noticias/servico-noticias/
http://campinafm.com.br/portal/category/noticias/servico-noticias/
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Coordenador do Procon faz balanço positivo das primeiras 

semanas de reabertura do comércio em CG 

Após duas semanas de reabertura do comércio local em Campina Grande, em que 
lojas, bares, restaurantes e academias voltaram a funcionar, o coordenador do Procon 
Municipal avaliou como positivo o apoio que os comerciantes têm mantido às 
orientações sanitárias que garantem o funcionamento seguro e sem risco de 
propagação do novo coronavírus. 

Segundo Rivaldo Rodrigues, coordenador do Procon Campina Grande, neste período 
o órgão tem intensificado o trabalho de orientação aos comerciantes locais. O objetivo 
é fazer com que a retomada das atividades econômicas não implique em um aumento 
brusco de casos de Covid-19 na cidade. Para o coordenador foi percebida a 
conscientização dos empresários e também dos clientes, que estão adotando as 
medidas corretas para evitar a propagação do vírus. Ele ressaltou que, em duas 
semanas, foram 23 estabelecimentos advertidos e notificados, duas multas e nove 
foram fechados. 

“É um número relativamente pequeno, diante das inúmeras denúncias que recebemos. 
Foram mais de 50. No entanto, ao averiguarmos nos locais, descobrimos que eram em 
sua grande maioria infundadas, porque os estabelecimentos estavam de acordo com 
as orientações do Decreto Municipal. Por isso queremos parabenizar comerciantes e a 
população em geral pela colaboração na prevenção ao Covid-19. Apesar do estado da 
Paraíba se apresentar em uma situação difícil, Campina Grande segue na contramão, 
mostrando índices pequenos de ocupação de leitos de UTI (4 6,15%) e enfermaria 
(33%) e com um grande número de recuperados (8.247 mil). Mesmo com a retomada 
das atividades econômicas, por isso esperamos que continuemos assim”, disse 
Rodrigues. 

Para a população ter acesso aos números atualizados de casos da Covid-19 em 
Campina Grande, a Prefeitura Municipal disponibiliza o site 
http://coronaviruscg.com.br/. Para os comerciantes, o Procon disponibilizou em sua 
página vários protocolos com orientações para a reabertura dos serviços com 
segurança. 

Basta acessar o link https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/cartilhas/. Para 
outras dúvidas ou denúncias, relacionadas às relações de consumo, podem ser 
utilizados os números 151 ou whatsapp (83) 98185-8168, (83) 98186-3609 e (83) 
98123-0749. 
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Procon Campina Grande divulga pesquisa com preços de presentes para 
o Dia dos Pais 

O Dia dos Pais é comemorado no próximo dia 9 e para dar uma ajudinha na hora da compra 

do presente o Procon Campina Grande preparou uma pesquisa de preços de 50 produtos que 

normalmente são bem considerados na hora de presentear os papais. São itens organizados 

nos segmentos de perfumaria, vestuário, eletrodomésticos e informática e canecas 

personalizadas. O levantamento de preços ocorreu nos dias 29 e 30 em 16 lojas da cidade. 

De acordo com a pesquisa o campinense pode encontrar perfumes por preços que vão de R$ 

69,90 a R$ 544,90 dependendo da marca. Algumas lojas trabalham com kits que além do 

perfume podem trazer outros itens como espuma para barbear e desodorantes, o mais em 

conta encontrado foi por R$ 129,90. Com relação ao vestuário, a pesquisa considerou 18 

produtos que vão desde roupas a acessórios, lembrando que devido ao risco de infecção por 

coronavírus está proibida a prova destes produtos na loja. Deste segmento os produtos mais 

caros são os calçados, o tipo mocassin chega a custar R$ 289,90. O material produzido pelo 

Procon tem ainda preços de produtos de informática e também eletrodomésticos. Ou quem 

prefere personalizar o presente pode optar por canecas personalizadas que custam em torno 

de 30 reais. A pesquisa completa está no site do Procon no 

link https://procon.campinagrande.pb.gov.br/dia-dos-pais-pesquisa-de-precos/. 

Devido a situação de pandemia de covid-19 alguns dos estabelecimentos visitados estão 

atendendo por drive thru, delivery ou pelo site. Lembrando que ao comprar presente, é 

fundamental observar se o estabelecimento permite que o produto seja trocado e quais as 

condições para realizar a troca. A loja física é livre para criar as regras para trocas de 

produtos sem defeitos. No entanto, essa regra é diferente para compras feitas fora do 

estabelecimento comercial, como pela internet, por telefone, por venda de porta em porta ou 

realizada por catálogos. Nesses casos, o consumidor tem o prazo de sete dias para desistir 

da compra independente do motivo, conforme definido no artigo 49 do Código de Defesa do 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/dia-dos-pais-pesquisa-de-precos/
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Consumidor. Não há necessidade de o consumidor apresentar qualquer motivo para cancelar 

a compra. 

O Procon orienta que se observe o prazo de entrega, pesquise preços, exija a nota fiscal e 

preste atenção nos juros em compras parceladas. É preciso tomar cuidado com os preços 

promocionais. Alguns estabelecimentos e sites oferecem descontos a clientes fidelizados por 

algum cartão, cadastro ou ao utilizar um meio de pagamento específico. Nos cartazes das 

ofertas, muitas vezes o valor do produto é apenas para esses clientes, e o preço para o 

público em geral está em letras menores. Também, é importante verificar, na hora de 

finalizar a compra, se o preço registrado é o mesmo que estava sendo ofertado. 

Ao se dirigir à loja física, não se esqueça das medidas de segurança e higienização, para 

evitar contaminação do covid-19. É necessário usar máscara, higienizar as mãos com álcool 

gel, respeitar o limite mínimo de 1,5m de distância entre as pessoas e exigir que o 

estabelecimento e seus funcionários também cumpram essas determinações. 

Se for comprar pelo site, o consumidor precisa ficar atento à segurança, observando se a 

página possui certificado de segurança. O internauta deve optar por sites com boa reputação 

e desconfiar de páginas desconhecidas. Antes de comprar é importante pesquisar o que 

outros consumidores relataram sobre a empresa nas redes sociais e em sites como o 

Reclame Aqui. 

Ao efetuar compras online, o consumidor deve capturar todas as telas, assim ele fica com o 

registro de todo o passo-a-passo até a finalização da compra. Guarde também todos os e-

mails de confirmação do pedido, pagamento e qualquer outra comunicação que receba da 

loja. 

Se for utilizar o cartão de crédito na compra online, dê preferência para o uso do cartão 

virtual. O número de cartão temporário gerado pelos aplicativos dos bancos é válido para 

uma compra única na internet. Se o número gerado não for usado, ele expirará 

automaticamente em um determinado prazo. 

Caso o estabelecimento não esteja cumprindo as regras do Código de Defesa do Consumidor 

e as medidas sanitárias referentes ao novo coronavírus previstas em decreto municipal, o 

consumidor pode fazer a denúncia ou reclamação através dos canais de atendimento do 

Procon Campina Grande pelos telefones: 151, WhatsApp ((83) 98185-8168, (83) 98186-

3609 e (83) 98123-0749) ou no Fale Conosco no 

site http://procon.campinagrande.pb.gov.br/. 

 

 

 

http://procon.campinagrande.pb.gov.br/
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Procon Campina Grande divulga pesquisa com preços de presentes 

para o Dia dos Pais 

O Dia dos Pais é comemorado no próximo dia 9 e para dar uma ajudinha na hora da compra do presente 
o Procon Campina Grande preparou uma pesquisa de preços de 50 produtos que normalmente são bem 
considerados na hora de presentear os papais. São itens organizados nos segmentos de perfumaria, 
vestuário, eletrodomésticos e informática e canecas personalizadas. O levantamento de preços ocorreu 
nos dias 29 e 30 em 16 lojas da cidade. 
De acordo com a pesquisa o campinense pode encontrar perfumes por preços que vão de R$ 69,90 a R$ 
544,90 dependendo da marca. Algumas lojas trabalham com kits que além do perfume podem trazer 
outros itens como espuma para barbear e desodorantes, o mais em conta encontrado foi por R$ 129,90. 
Com relação ao vestuário, a pesquisa considerou 18 produtos que vão desde roupas a acessórios, 
lembrando que devido ao risco de infecção por coronavírus está proibida a prova destes produtos na loja. 
Deste segmento os produtos mais caros são os calçados, o tipo mocassin chega a custar R$ 289,90. O 
material produzido pelo Procon tem ainda preços de produtos de informática e também eletrodomésticos. 
Ou quem prefere personalizar o presente pode optar por canecas personalizadas que custam em torno de 
30 reais. A pesquisa completa está no site do Procon no link https://procon.campinagrande.pb.gov.br/dia-
dos-pais-pesquisa-de-precos/. 
Devido a situação de pandemia de covid-19 alguns dos estabelecimentos visitados estão atendendo por 
drive thru, delivery ou pelo site. Lembrando que ao comprar presente, é fundamental observar se o 
estabelecimento permite que o produto seja trocado e quais as condições para realizar a troca. A loja 
física é livre para criar as regras para trocas de produtos sem defeitos. No entanto, essa regra é diferente 
para compras feitas fora do estabelecimento comercial, como pela internet, por telefone, por venda de 
porta em porta ou realizada por catálogos. Nesses casos, o consumidor tem o prazo de sete dias para 
desistir da compra independente do motivo, conforme definido no artigo 49 do Código de Defesa do 
Consumidor. Não há necessidade de o consumidor apresentar qualquer motivo para cancelar a compra. 
O Procon orienta que se observe o prazo de entrega, pesquise preços, exija a nota fiscal e preste atenção 
nos juros em compras parceladas. É preciso tomar cuidado com os preços promocionais. Alguns 
estabelecimentos e sites oferecem descontos a clientes fidelizados por algum cartão, cadastro ou ao 
utilizar um meio de pagamento específico. Nos cartazes das ofertas, muitas vezes o valor do produto é 
apenas para esses clientes, e o preço para o público em geral está em letras menores. Também, é 
importante verificar, na hora de finalizar a compra, se o preço registrado é o mesmo que estava sendo 
ofertado. 
Ao se dirigir à loja física, não se esqueça das medidas de segurança e higienização, para evitar 
contaminação do covid-19. É necessário usar máscara, higienizar as mãos com álcool gel, respeitar o 
limite mínimo de 1,5m de distância entre as pessoas e exigir que o estabelecimento e seus funcionários 
também cumpram essas determinações. 
Se for comprar pelo site, o consumidor precisa ficar atento à segurança, observando se a página possui 
certificado de segurança. O internauta deve optar por sites com boa reputação e desconfiar de páginas 
desconhecidas. Antes de comprar é importante pesquisar o que outros consumidores relataram sobre a 
empresa nas redes sociais e em sites como o Reclame Aqui. 
Ao efetuar compras online, o consumidor deve capturar todas as telas, assim ele fica com o registro de 
todo o passo-a-passo até a finalização da compra. Guarde também todos os e-mails de confirmação do 
pedido, pagamento e qualquer outra comunicação que receba da loja. 
Se for utilizar o cartão de crédito na compra online, dê preferência para o uso do cartão virtual. O número 
de cartão temporário gerado pelos aplicativos dos bancos é válido para uma compra única na internet. Se 
o número gerado não for usado, ele expirará automaticamente em um determinado prazo. 
Caso o estabelecimento não esteja cumprindo as regras do Código de Defesa do Consumidor e as 
medidas sanitárias referentes ao novo coronavírus previstas em decreto municipal, o consumidor pode 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/dia-dos-pais-pesquisa-de-precos/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/dia-dos-pais-pesquisa-de-precos/
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fazer a denúncia ou reclamação através dos canais de atendimento do Procon Campina Grande pelos 
telefones: 151, WhatsApp ((83) 98185-8168, (83) 98186-3609 e (83) 98123-0749) ou no Fale Conosco no 
site http://procon.campinagrande.pb.gov.br/. 
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Preço de perfumes para Dia dos Pais varia de R$ 49 a 
R$ 544 em Campina Grande, diz Procon 
Procon-CG divulgou uma lista com os valores de 50 opções de presentes 

para o Dia dos Pais. 

 

O Procon-CG divulgou nesta sexta-feira (31) uma lista com os valores de 50 opções 
de presentes para o Dia dos Pais, que esse ano será comemorado dia 9 de agosto. A 
lista é para ajudar os filhos na hora de escolher os presentes dos pais. Os preços dos 
perfumes, por exemplo, variam de R$ 49 a R$ 544 em lojas da cidade. 
Os itens foram organizados nos segmentos de perfumaria, vestuário, eletrodomésticos 
e informática, e canecas personalizadas. O levantamento foi feito nos dias 29 e 30 de 
julho, em 16 lojas da cidade. 
De acordo com a pesquisa, podem ser encontrados perfumes de R$ 49,90 a R$ 544,90. 
Em relação ao vestuário, a pesquisa levou em consideração 18 itens diferentes entre 
roupas e acessórios, e os produtos mais caros foram calçados, chegando a custar R$ 
289,90. Quem optar por canecas personalizadas consegue encomendar custando em 
torno de R$ 30. 
Devido à pandemia da Covid-19, alguns estabelecimentos oferecem atendimento por 
drive-thru, por delivery ou pelo site. Também é importante observar se o 
estabelecimento permite troca de produto e quais são as condições de troca. Lojas 
físicas estão livres para criar regras de trocas de produtos sem defeitos. A regra é 
diferente para compras feitas fora do estabelecimento, como pela internet, por telefone 
ou catálogos. Nesse caso, o consumidor tem o prazo de sete dias para desistir da 
compra independente do motivo. 
O Procon alerta os consumidores para que não se esqueçam das medidas de 
segurança e higienização, afim de evitar contaminação do coronavírus. É obrigatório o 
uso de máscaras, o cumprimento do distanciamento social respeitando o limite de 1,5 
metro, bem como a higienização das mãos. 
Caso algum estabelecimento esteja descumprindo as regras do Código de Defesa do 
Consumidor e as medidas sanitárias exigidas, o consumidor pode fazer denúncia ou 
reclamação através dos telefones: 151, pelo WhatsApp ((83) 98185-8168, (83) 98186-
3609 e (83) 98123-0749) ou no Fale Conosco no site. 

 

http://procon.campinagrande.pb.gov.br/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Pesquisa-de-pre%C3%A7o-Dia-dos-Pais-2020.pdf
http://procon.campinagrande.pb.gov.br/
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Preço de presentes para Dia dos Pais em 

CG vai de R$ 69,90 a R$ 544,90 

O Dia dos Pais é comemorado no próximo dia 9 e para dar uma 

ajudinha na hora da compra do presente o Procon Campina Grande 

preparou uma pesquisa de preços de 50 produtos que normalmente 

são bem considerados na hora de presentear os papais. São itens 

organizados nos segmentos de perfumaria, vestuário, 

eletrodomésticos e informática e canecas personalizadas. O 

levantamento de preços ocorreu nos dias 29 e 30 em 16 lojas da 

cidade. 

De acordo com a pesquisa o campinense pode encontrar perfumes 

por preços que vão de R$ 69,90 a R$ 544,90 dependendo da marca. 

Algumas lojas trabalham com kits que além do perfume podem 

trazer outros itens como espuma para barbear e desodorantes, o 

mais em conta encontrado foi por R$ 129,90. Com relação ao 

vestuário, a pesquisa considerou 18 produtos que vão desde roupas 

a acessórios, lembrando que devido ao risco de infecção por 

coronavírus está proibida a prova destes produtos na loja. Deste 

segmento os produtos mais caros são os calçados, o tipo mocassin 

chega a custar R$ 289,90. O material produzido pelo Procon tem 

ainda preços de produtos de informática e também 

eletrodomésticos. Ou quem prefere personalizar o presente pode 

optar por canecas personalizadas que custam em torno de 30 reais. 

A pesquisa completa está no site do Procon no link 
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https://procon.campinagrande.pb.gov.br/dia-dos-pais-pesquisa-de-

precos/. 

Devido a situação de pandemia de covid-19 alguns dos 

estabelecimentos visitados estão atendendo por drive thru, delivery 

ou pelo site. Lembrando que ao comprar presente, é fundamental 

observar se o estabelecimento permite que o produto seja trocado e 

quais as condições para realizar a troca. A loja física é livre para 

criar as regras para trocas de produtos sem defeitos. No entanto, 

essa regra é diferente para compras feitas fora do estabelecimento 

comercial, como pela internet, por telefone, por venda de porta em 

porta ou realizada por catálogos. Nesses casos, o consumidor tem o 

prazo de sete dias para desistir da compra independente do motivo, 

conforme definido no artigo 49 do Código de Defesa do 

Consumidor. Não há necessidade de o consumidor apresentar 

qualquer motivo para cancelar a compra. 

O Procon orienta que se observe o prazo de entrega, pesquise 

preços, exija a nota fiscal e preste atenção nos juros em compras 

parceladas. É preciso tomar cuidado com os preços promocionais. 

Alguns estabelecimentos e sites oferecem descontos a clientes 

fidelizados por algum cartão, cadastro ou ao utilizar um meio de 

pagamento específico. Nos cartazes das ofertas, muitas vezes o 

valor do produto é apenas para esses clientes, e o preço para o 

público em geral está em letras menores. Também, é importante 

verificar, na hora de finalizar a compra, se o preço registrado é o 

mesmo que estava sendo ofertado. 

Ao se dirigir à loja física, não se esqueça das medidas de segurança 

e higienização, para evitar contaminação do covid-19. É necessário 

usar máscara, higienizar as mãos com álcool gel, respeitar o limite 

mínimo de 1,5m de distância entre as pessoas e exigir que o 

estabelecimento e seus funcionários também cumpram essas 

determinações. 

Se for comprar pelo site, o consumidor precisa ficar atento à 

segurança, observando se a página possui certificado de segurança. 

O internauta deve optar por sites com boa reputação e desconfiar de 

páginas desconhecidas. Antes de comprar é importante pesquisar o 
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que outros consumidores relataram sobre a empresa nas redes 

sociais e em sites como o Reclame Aqui. 

Ao efetuar compras online, o consumidor deve capturar todas as 

telas, assim ele fica com o registro de todo o passo-a-passo até a 

finalização da compra. Guarde também todos os e-mails de 

confirmação do pedido, pagamento e qualquer outra comunicação 

que receba da loja. 

Se for utilizar o cartão de crédito na compra online, dê preferência 

para o uso do cartão virtual. O número de cartão temporário gerado 

pelos aplicativos dos bancos é válido para uma compra única na 

internet. Se o número gerado não for usado, ele expirará 

automaticamente em um determinado prazo. 

Caso o estabelecimento não esteja cumprindo as regras do Código 

de Defesa do Consumidor e as medidas sanitárias referentes ao 

novo coronavírus previstas em decreto municipal, o consumidor 

pode fazer a denúncia ou reclamação através dos canais de 

atendimento do Procon Campina Grande pelos telefones: 151, 

WhatsApp ((83) 98185-8168, (83) 98186-3609 e (83) 98123-0749) 

ou no Fale Conosco no site http://procon.campinagrande.pb.gov.br/. 

  

 

 


