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RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA – JUNHO DE 2020 

Matérias sobre as ações do Procon de Campina Grande que saíram 

na mídia local neste período. 

TOTAL DE RELEASES PRODUZIDOS PELA ASCOM: 15 

TOTAL DE NOTÍCIAS PUBLICADAS NA IMPRENSA: 5 em jornais 

online, 15 entrevistas para rádio e 10 entrevistas para TV 

TOTAL DE POSTS PUBLICADOS NO INSTAGRAM E FACEBOOK:  25 

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 Paraibaonline DATA 01/06/20 

ASSUNTO Atividades administrativas AVALIAÇÃO Positiva 

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

 

Procon de Campina Grande: prazos processuais 

estão suspensos até 26 de junho 

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 1 de junho de 2020 às 19:02. 

A suspensão dos prazos processuais, no âmbito do Procon Municipal, será mantida até o 

dia 26 deste mês de junho. A circular com a prorrogação está na edição 2.677, do 

Semanário Oficial de Campina Grande, páginas 89-90. A medida foi tomada como 

forma de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus no município. 

Conforme assessoria do Procon Municipal, a interrupção das audiências e dos prazos 

processuais tem como objetivo evitar aglomerações no órgão, o que poderia colocar em 

risco de contaminação, por coronavírus, os consumidores, fornecedores e funcionários 

do Procon. 

“A partir do momento que começou a pandemia de Covid-19 e as medidas restritivas 

em nossa cidade, o Procon Municipal tem buscado se adaptar para atender a população 

de uma forma mais segura. Adaptamos nossa sede com a colocação de dispensadores de 

álcool 70%, em locais estratégicos, reorganizamos o salão para atendimento ao público 

e afastamos os servidores do grupo de risco para que realizem o seu trabalho de casa”, 

destacou Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande. 

Ele ressaltou ainda que as audiências foram suspensas, temporariamente, e que tão logo 

os órgãos sanitários sinalizem para a reabertura dos trabalhos equipes do Procon farão 

contato com os consumidores e fornecedores. “Esse contato ocorrerá para divulgação 

das novas datas em tempo que não prejudique ambas as partes”, explicou. 

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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O Procon informa ainda que devido, ao feriado municipal, só haverá atendimento 

presencial e pelo telefone 151 na próxima quinta-feira, 04 de junho. Até lá, os 

consumidores poderão continuar encaminhando suas denúncias e reclamações por meio 

do WhatsApp (83) 98185-8168 ou pelo aplicativo PROCONCG MÓVEL. 

 

 

 
 

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 1/06/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/06/policia-militar-auxilia-orgaos-de-campina-grande-no-
combate-ao-coronavirus/ 

Polícia Militar auxilia órgãos de Campina 

Grande no combate ao coronavírus 

O coronel Francimar Vieira Lins, comandante do 10° Batalhão de Polícia Militar em 

Campina Grande, informou durante entrevista concedida a uma emissora de rádio que a 

PM está apoiando as medidas de órgãos da Prefeitura Municipal, com o objetivo conter 

a disseminação do coronavírus. 

Segundo Francimar, uma das entidades que tem sido apoiada pela Polícia é o Procon, 

que tem realizado autuações de empresas que descumprem o decreto municipal. 

– A PM continua executando diuturnamente suas atividades de preservação da ordem 

pública em nossa cidade, até porque o crime não para e não respeita nem a pandemia. 

Neste período de pandemia da Covid-19, incorporamos mais algumas atribuições 

enquanto força policial estadual prestando, diariamente, auxílio aos órgãos municipais 

no tocante à fiscalização do cumprimento das medidas legais de isolamento social. A 

PM tem apoiado órgãos como a STTP, a Vigilância Sanitária e, sobretudo, o Procon- 

concluiu. 
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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 1/06/20 

ASSUNTO Atendimento administrativo AVALIAÇÃO Positiva 

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

Procon de Campina Grande: prazos processuais 

estão suspensos até 26 de junho 

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 1 de junho de 2020 às 19:02. 

A suspensão dos prazos processuais, no âmbito do Procon Municipal, será mantida até o 

dia 26 deste mês de junho. A circular com a prorrogação está na edição 2.677, do 

Semanário Oficial de Campina Grande, páginas 89-90. A medida foi tomada como 

forma de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus no município. 

Conforme assessoria do Procon Municipal, a interrupção das audiências e dos prazos 

processuais tem como objetivo evitar aglomerações no órgão, o que poderia colocar em 

risco de contaminação, por coronavírus, os consumidores, fornecedores e funcionários 

do Procon. 

“A partir do momento que começou a pandemia de Covid-19 e as medidas restritivas 

em nossa cidade, o Procon Municipal tem buscado se adaptar para atender a população 

de uma forma mais segura. Adaptamos nossa sede com a colocação de dispensadores de 

álcool 70%, em locais estratégicos, reorganizamos o salão para atendimento ao público 

e afastamos os servidores do grupo de risco para que realizem o seu trabalho de casa”, 

destacou Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande. 

Ele ressaltou ainda que as audiências foram suspensas, temporariamente, e que tão logo 

os órgãos sanitários sinalizem para a reabertura dos trabalhos equipes do Procon farão 

contato com os consumidores e fornecedores. “Esse contato ocorrerá para divulgação 

das novas datas em tempo que não prejudique ambas as partes”, explicou. 

O Procon informa ainda que devido, ao feriado municipal, só haverá atendimento 

presencial e pelo telefone 151 na próxima quinta-feira, 04 de junho. Até lá, os 

consumidores poderão continuar encaminhando suas denúncias e reclamações por meio 

do WhatsApp (83) 98185-8168 ou pelo aplicativo PROCONCG MÓVEL. 

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 Campina FM DATA 02/06/20 

ASSUNTO Novo serviço AVALIAÇÃO Positiva 

https://portalcorreio.com.br/procon-cg-disponibiliza-canal-de-comunicacao-via-whatsapp/ 

Procon disponibiliza novo número de 

atendimento por WhatsApp 

04/06/2020 SERVIÇO0 COMENTÁRIOS 

O Procon de Campina Grande decidiu ampliar os canais de comunicação com a população via 

WhatsApp. Além do número (83) 9.8185-8168, que já é utilizado, o órgão está disponibilizando 

outro número: (83) 98186-3609 para o público tirar dúvidas, enviar demandas e denúncias. Além dos 

contatos via WhatsApp, o Procon disponibiliza ainda o número 151 e o aplicativo de celular 

PROCONCG Móvel. 

Os consumidores também podem fazer suas reclamações on-line em caso de algum prejuízo nas 

relações do consumo entre as empresas e serviços. Para ter acesso, o usuário precisa acessar o link 

clique AQUI.  

O consumidor preenche um formulário com dados pessoais e contato, relatando também a situação. 

Em seguida, um responsável pelo atendimento entrará em contato para realizar o procedimento 

administrativo. 

 

 

 

 

 

 

http://campinafm.com.br/portal/category/noticias/servico-noticias/
http://campinafm.com.br/portal/category/noticias/servico-noticias/
http://191.253.16.180:8080/faleconosco/
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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 Portal Correio DATA 02/06/20 

ASSUNTO Novo serviço AVALIAÇÃO Positiva 

https://portalcorreio.com.br/procon-cg-disponibiliza-canal-de-comunicacao-via-whatsapp/ 

Procon-CG disponibiliza canal de comunicação 

via WhatsApp 

Além dos contatos via WhatsApp, o Procon-CG disponibiliza ainda o número 

151 e o aplicativo de celular 'PROCONCG Móvel' 

O Procon de Campina Grande disponibilizou nesta terça-feira (2), mais 

uma forma de receber denúncias da população. Agora, os reclamantes 

poderão enviar demandas via WhatsApp. Além do número (83) 98185-

8168, que já é utilizado pelo órgão, foi disponibilizado outro número: 

(83) 98186-3609. Além dos contatos via WhatsApp, o Procon-CG 

disponibiliza ainda o número 151 e o aplicativo de celular „PROCONCG 

Móvel‟. 

Os consumidores também podem fazer suas reclamações online em caso 

de algum prejuízo nas relações do consumo entre as empresas e 

serviços. Para ter acesso, o usuário precisa acessar o link, ou acessar 

o site do Procon Municipal. 

Cadastro 

O consumidor preenche um formulário com dados pessoais e contato, 

relatando também a situação. Em seguida, um responsável pelo 

atendimento entrará em contato para realizar o procedimento 

administrativo. 

 

 

 

http://191.253.16.180:8080/faleconosco/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
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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 02/06/20 

ASSUNTO Novo serviço AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/06/procon-de-campina-grande-disponibiliza-novo-
numero-de-atendimento-por-whatsapp/ 

 

Procon de Campina Grande disponibiliza novo 

número de atendimento por WhatsApp 

O Procon de Campina Grande decidiu ampliar os canais de comunicação com a 

população via WhatsApp. 

Além do número (83) 98185-8168, que já utilizamos, estamos disponibilizando outro 

número: (83) 98186-3609 para o público tirar dúvidas, enviar demandas e denúncias. 

Além dos contatos via WhatsApp, o Procon disponibiliza ainda o número 151 e o 

aplicativo de celular PROCONCG Móvel. 

Os consumidores também podem fazer suas reclamações on-line em caso de algum 

prejuízo nas relações do consumo entre as empresas e serviços. 

Para ter acesso, o usuário precisa acessar o 

link http://191.253.16.180:8080/faleconosco/, ou acessar o site do Procon 

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

O consumidor preenche um formulário com dados pessoais e contato, relatando também 

a situação. 

Em seguida, um responsável pelo atendimento entrará em contato para realizar o 

procedimento administrativo. 

 

 

 

 

http://191.253.16.180:8080/faleconosco/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
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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 Direto a Notícia DATA 02/06/20 

ASSUNTO Trabalho da fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://diretoanoticia.com.br/2020/06/02/procon-de-campina-grande-realizou-23-
notificacoes-e-3-autuacoes-por-desrespeito-a-quarentena/ 

Procon de Campina Grande realizou 23 

notificações e 3 autuações por desrespeito a 

quarentena 

Equipes do Procon de Campina Grande têm intensificado a fiscalização para o cumprimento 

dos decretos municipais que anteciparam feriados e alteraram o horário de funcionamento 

dos serviços essenciais pelo período de 30 de maio até 3 de junho. Desde sábado, 30, o 

órgão de Defesa do Consumidor já realizou 23 notificações e lavrou três autuações contra 

estabelecimentos que desrespeitaram os decretos e mantiveram o atendimento ao público. 

Entre as autuações, uma loja de conveniência foi interditada porque estava funcionando, 

após às 14h, com atendimento presencial. Um dos decretos estabelece que, após esse 

horário, os serviços essenciais, a exceção de postos de combustíveis e farmácias, devem 

trabalhar apenas com sistema delivery. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal explica que o trabalho de 

fiscalização tem sido mais no sentido de sensibilização da população e de empresários. 

“Nosso trabalho é o de sensibilizar a população e empresários para que compreendam as 

medidas restritivas da administração municipal. Ainda estamos com uma curva de casos de 

covid-19 em crescimento em nossa cidade, por isso temos que reduzir bastante a circulação 

de pessoas e as aglomerações, para que não haja um colapso do nosso sistema de saúde, 

com muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo”, disse Rivaldo. 

Apesar da organização dos serviços de saúde para o atendimento destes casos, o tratamento 

das pessoas com covid-19 demora, em média, 14 dias. Rivaldo ressaltou que, se houver uma 

grande contaminação, ao mesmo tempo, muitas pessoas poderão ficar esperando por um 

leito de enfermaria ou de UTI. “Então para prevenir que isso venha acontecer, a Prefeitura 

tomou as medidas para restringir ainda mais a circulação de pessoas e tem dado certo, a 

população tem contribuído”, destacou. 

Até esta segunda-feira, 1º, o trabalho do Procon estava mais concentrado na região central 

da cidade. Hoje e amanhã, os fiscais vão se concentrar nos bairros e distritos. 

Os decretos da Prefeitura anteciparam os feriados dos dias 11 de junho (Corpus Christi), 24 

de junho (São João) e 5 de agosto (aniversário da Paraíba) para, respectivamente, os dias 1º, 

2 e 3 de junho. O documento também estabelece um novo horário de funcionamento para os 

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

de análises clínicas, farmácias e postos de combustíveis em horário normal; supermercados, 

mercadinhos, padarias, restaurantes, lojas de conveniências e congêneres poderão abrir ao 

público até as 14h, após esse horário, só funcionarão com o delivery. 

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

o pagamento do auxílio emergencial, do governo federal. Não podendo realizar nenhum 
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outro serviço. O decreto também estabelece a interdição de espaços públicos no Centro da 

cidade para trânsito de veículos e pessoas neste período. 

Caso algum dos estabelecimentos citados no decreto desrespeite as recomendações, poderá 

sofrer sanções do Procon de Campina Grande, como notificação, autuação, multa e até 

cassação do alvará de funcionamento. 

Procon disponibiliza novo número de atendimento por WhatsApp 
O Procon de Campina Grande decidiu ampliar os canais de comunicação com a população 

via WhatsApp. Além do número (83) 98185-8168, que já utilizamos, estamos 

disponibilizando outro número: (83) 98186-3609 para o público tirar dúvidas, enviar 

demandas e denúncias. Além dos contatos via WhatsApp, o Procon disponibiliza ainda o 

número 151 e o aplicativo de celular PROCONCG Móvel. 

Os consumidores também podem fazer suas reclamações on-line em caso de algum prejuízo 

nas relações do consumo entre as empresas e serviços. Para ter acesso, o usuário precisa 

acessar o link http://191.253.16.180:8080/faleconosco/, ou acessar o site do Procon 

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

O consumidor preenche um formulário com dados pessoais e contato, relatando também a 

situação. Em seguida, um responsável pelo atendimento entrará em contato para realizar o 

procedimento administrativo. 

Procon Campina Grande 

 

 

 
 

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 02/06/20 

ASSUNTO Trabalho da fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://snn.com.br/procon-de-campina-grande-realizou-23-notificacoes-e-3-autuacoes-por-
desrespeito-a-quarentena/ 

Procon de Campina Grande realizou 23 

notificações e 3 autuações por desrespeito a 

quarentena 

Equipes do Procon de Campina Grande têm intensificado a fiscalização para o 

cumprimento dos decretos municipais que anteciparam feriados e alteraram o 

horário de funcionamento dos serviços essenciais pelo período de 30 de maio 

até 3 de junho. Desde sábado, 30, o órgão de Defesa do Consumidor já realizou 

23 notificações e lavrou três autuações contra estabelecimentos que 

desrespeitaram os decretos e mantiveram o atendimento ao público. Entre as 

autuações, uma loja de conveniência foi interditada porque estava funcionando, 

após às 14h, com atendimento presencial. Um dos decretos estabelece que, 

http://www.23.miktd7.com/go/31a008a4e4b561db2da2f2f0--501821acc525-1ae1271d-8a15e5ezI9exIz4e29Fe8ruK6
http://www.23.miktd7.com/go/31a008a4e4b561db2da2f2f0--501821acc525-1ae1271d-8a15e5ezI9exIz4e29Fe8rurr
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após esse horário, os serviços essenciais, a exceção de postos de combustíveis 

e farmácias, devem trabalhar apenas com sistema delivery. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal explica que o 

trabalho de fiscalização tem sido mais no sentido de sensibilização da 

população e de empresários. 

“Nosso trabalho é o de sensibilizar a população e empresários para que 

compreendam as medidas restritivas da administração municipal. Ainda 

estamos com uma curva de casos de covid-19 em crescimento em nossa 

cidade, por isso temos que reduzir bastante a circulação de pessoas e as 

aglomerações, para que não haja um colapso do nosso sistema de saúde, com 

muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo”, disse Rivaldo. 

Apesar da organização dos serviços de saúde para o atendimento destes casos, 

o tratamento das pessoas com covid-19 demora, em média, 14 dias. Rivaldo 

ressaltou que, se houver uma grande contaminação, ao mesmo tempo, muitas 

pessoas poderão ficar esperando por um leito de enfermaria ou de UTI. “Então 

para prevenir que isso venha acontecer, a Prefeitura tomou as medidas para 

restringir ainda mais a circulação de pessoas e tem dado certo, a população 

tem contribuído”, destacou. 

Até esta segunda-feira, 1º, o trabalho do Procon estava mais concentrado na 

região central da cidade. Hoje e amanhã, os fiscais vão se concentrar nos 

bairros e distritos. 

Os decretos da Prefeitura anteciparam os feriados dos dias 11 de junho (Corpus 

Christi), 24 de junho (São João) e 5 de agosto (aniversário da Paraíba) para, 

respectivamente, os dias 1º, 2 e 3 de junho. O documento também estabelece 

um novo horário de funcionamento para os serviços essenciais. No período de 

30 de maio a 03 de junho poderão funcionar: laboratórios de análises clínicas, 

farmácias e postos de combustíveis em horário normal; supermercados, 

mercadinhos, padarias, restaurantes, lojas de conveniências e congêneres 

poderão abrir ao público até as 14h, após esse horário, só funcionarão com o 

delivery. 

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

exclusivamente para o pagamento do auxílio emergencial, do governo federal. 

Não podendo realizar nenhum outro serviço. O decreto também estabelece a 

interdição de espaços públicos no Centro da cidade para trânsito de veículos e 

pessoas neste período. 

Caso algum dos estabelecimentos citados no decreto desrespeite as 

recomendações, poderá sofrer sanções do Procon de Campina Grande, como 

notificação, autuação, multa e até cassação do alvará de funcionamento. 
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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 Nordeste DATA 02/06/20 

ASSUNTO Trabalho da fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

http://onordeste.com.br/procon-realiza-23-notificacoes-e-3-autuacoes-por-desrespeito-a-
quarentena/ 
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Click PB DATA 02/06/20 

ASSUNTO Trabalho da fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.clickpb.com.br/paraiba/durante-feriadao-forcado-campina-grande-notifica-23-
estabelecimentos-e-autua-outros-tres-por-desrespeitar-quarentena-285107.html 

 

Durante 'feriadão' forçado, Campina Grande notifica 23 

estabelecimentos e autua outros três por desrespeitar 

quarentena 

Entre as autuações, uma loja de conveniência foi interditada porque estava funcionando, 

após às 14h, com atendimento presencial. 
Fiscalizações no comércio de Campina Grande notificaram, desde sábado (30) cerca de 23 

estabelecimentos e autuou três lojas por desrespeitaram os decretos de isolamento social. Entre 

as autuações, uma loja de conveniência foi interditada porque estava funcionando, após às 14h, 

com atendimento presencial. Um dos decretos estabelece que, após esse horário, os serviços 

essenciais, a exceção de postos de combustíveis e farmácias, devem trabalhar apenas com 

sistema delivery. 

De acordo com o coordenador executivo do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues, as 

equipes têm intensificado a fiscalização para o cumprimento dos decretos municipais que 

anteciparam feriados e alteraram o horário de funcionamento dos serviços essenciais pelo 

período de 30 de maio até 3 de junho.  

“Nosso trabalho é o de sensibilizar a população e empresários para que compreendam as 

medidas restritivas da administração municipal. Ainda estamos com uma curva de casos de 

covid-19 em crescimento em nossa cidade, por isso temos que reduzir bastante a circulação de 

pessoas e as aglomerações, para que não haja um colapso do nosso sistema de saúde, com 

muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo”, disse Rivaldo. 

Ele destacou que apesar da organização dos serviços de saúde para o atendimento destes casos, 

o tratamento das pessoas com covid-19 demora, em média, 14 dias, e que se houver uma grande 

contaminação, ao mesmo tempo, muitas pessoas poderão ficar esperando por um leito de 

enfermaria ou de UTI.  

Os decretos da Prefeitura anteciparam os feriados dos dias 11 de junho (Corpus Christi), 24 de 

junho (São João) e 5 de agosto (aniversário da Paraíba) para, respectivamente, os dias 1º, 2 e 3 

de junho. O documento também estabelece um novo horário de funcionamento para os serviços 

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

clínicas, farmácias e postos de combustíveis em horário normal; supermercados, mercadinhos, 

padarias, restaurantes, lojas de conveniências e congêneres poderão abrir ao público até as 14h, 

após esse horário, só funcionarão com o delivery. 

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

pagamento do auxílio emergencial, do governo federal. Não podendo realizar nenhum outro 

serviço. O decreto também estabelece a interdição de espaços públicos no Centro da cidade para 

trânsito de veículos e pessoas neste período. 

Os estabelecimentos citados no decreto desrespeite as recomendações, poderá sofrer sanções do 

Procon de Campina Grande, como notificação, autuação, multa e até cassação do alvará de 

funcionamento. 

https://www.clickpb.com.br/paraiba/durante-feriadao-forcado-campina-grande-notifica-23-estabelecimentos-e-autua-outros-tres-por-desrespeitar-quarentena-285107.html
https://www.clickpb.com.br/paraiba/durante-feriadao-forcado-campina-grande-notifica-23-estabelecimentos-e-autua-outros-tres-por-desrespeitar-quarentena-285107.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 Portal Correio DATA 2/06/20 

ASSUNTO Novos canais de comunicação AVALIAÇÃO Positiva 

http://onordeste.com.br/procon-disponibiliza-novo-numero-de-atendimento-por-whatsapp/ 

 

Procon-CG disponibiliza canal de comunicação 

via WhatsApp 

Além dos contatos via WhatsApp, o Procon-CG disponibiliza ainda o número 

151 e o aplicativo de celular 'PROCONCG Móvel' 

O Procon de Campina Grande disponibilizou nesta terça-feira (2), mais 

uma forma de receber denúncias da população. Agora, os reclamantes 

poderão enviar demandas via WhatsApp. Além do número (83) 98185-

8168, que já é utilizado pelo órgão, foi disponibilizado outro número: 

(83) 98186-3609. Além dos contatos via WhatsApp, o Procon-CG 

disponibiliza ainda o número 151 e o aplicativo de celular „PROCONCG 

Móvel‟. 

Os consumidores também podem fazer suas reclamações online em caso 

de algum prejuízo nas relações do consumo entre as empresas e 

serviços. Para ter acesso, o usuário precisa acessar o link, ou acessar 

o site do Procon Municipal. 

Cadastro 

O consumidor preenche um formulário com dados pessoais e contato, 

relatando também a situação. Em seguida, um responsável pelo 

atendimento entrará em contato para realizar o procedimento 

administrativo. 

 

http://onordeste.com.br/procon-disponibiliza-novo-numero-de-atendimento-por-whatsapp/
http://191.253.16.180:8080/faleconosco/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/


15 

 

 

 
 

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 2/06/20 

ASSUNTO Novos canais de comunicação AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/06/procon-de-campina-grande-disponibiliza-novo-
numero-de-atendimento-por-whatsapp/ 

 

Procon de Campina Grande disponibiliza novo 

número de atendimento por WhatsApp 

Codecom/CG. Publicado em 2 de junho de 2020 às 15:38. 

O Procon de Campina Grande decidiu ampliar os canais de comunicação com a 

população via WhatsApp. 

Além do número (83) 98185-8168, que já utilizamos, estamos disponibilizando outro 

número: (83) 98186-3609 para o público tirar dúvidas, enviar demandas e denúncias. 

Além dos contatos via WhatsApp, o Procon disponibiliza ainda o número 151 e o 

aplicativo de celular PROCONCG Móvel. 

Os consumidores também podem fazer suas reclamações on-line em caso de algum 

prejuízo nas relações do consumo entre as empresas e serviços. 

Para ter acesso, o usuário precisa acessar o 

link http://191.253.16.180:8080/faleconosco/, ou acessar o site do Procon 

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

O consumidor preenche um formulário com dados pessoais e contato, relatando também 

a situação. 

Em seguida, um responsável pelo atendimento entrará em contato para realizar o 

procedimento administrativo. 

 

 

 

https://paraibaonline.com.br/2020/06/procon-de-campina-grande-disponibiliza-novo-numero-de-atendimento-por-whatsapp/
https://paraibaonline.com.br/2020/06/procon-de-campina-grande-disponibiliza-novo-numero-de-atendimento-por-whatsapp/
http://191.253.16.180:8080/faleconosco/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
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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 ParaibaDebate DATA 03/06/20 

ASSUNTO Trabalho da fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibadebate.com.br/em-campina-grande-estabelecimentos-sao-notificados-por-
desrespeitar-feriadao/ 

Em Campina Grande, estabelecimentos são 

notificados por desrespeitar ‘feriadão’ 

Desde sábado(30) o órgão de Defesa do Consumidor já realizou 23 notificações e lavrou três autuações 
contra estabelecimentos que desrespeitaram os decretos e mantiveram o atendimento ao público. Entre 
as autuações, uma loja de conveniência foi interditada porque estava funcionando, após às 14h, com 
atendimento presencial. Um dos decretos estabelece que, após esse horário, os serviços essenciais, a 
exceção de postos de combustíveis e farmácias, devem trabalhar apenas com sistema delivery. Equipes 
do Procon de Campina Grande têm intensificado a fiscalização para o cumprimento dos decretos 
municipais que anteciparam feriados e alteraram o horário de funcionamento dos serviços essenciais pelo 
período de 30 de maio até 3 de junho. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal explica que o trabalho de fiscalização tem 
sido mais no sentido de sensibilização da população e de empresários. “Nosso trabalho é o de sensibilizar 
a população e empresários para que compreendam as medidas restritivas da administração municipal. 
Ainda estamos com uma curva de casos de covid-19 em crescimento em nossa cidade, por isso temos 
que reduzir bastante a circulação de pessoas e as aglomerações, para que não haja um colapso do nosso 
sistema de saúde, com muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo”, afirmou Rivaldo. 

Apesar da organização dos serviços de saúde para o atendimento destes casos, o tratamento das 
pessoas com covid-19 demora, em média, 14 dias. Rivaldo ressaltou que, se houver uma grande 
contaminação, ao mesmo tempo, muitas pessoas poderão ficar esperando por um leito de enfermaria ou 
de UTI. “Então para prevenir que isso venha acontecer, a Prefeitura tomou as medidas para restringir 
ainda mais a circulação de pessoas e tem dado certo, a população tem contribuído”, destacou. 

Até esta segunda-feira, 1º, o trabalho do Procon estava mais concentrado na região central da cidade. 
Hoje e amanhã, os fiscais vão se concentrar nos bairros e distritos. Os decretos da Prefeitura anteciparam 
os feriados dos dias 11 de junho (Corpus Christi), 24 de junho (São João) e 5 de agosto (aniversário da 
Paraíba) para, respectivamente, os dias 1º, 2 e 3 de junho. O documento também estabelece um novo 
horário de funcionamento para os serviços essenciais. No período de 30 de maio a 03 de junho poderão 
funcionar: laboratórios de análises clínicas, farmácias e postos de combustíveis em horário normal; 
supermercados, mercadinhos, padarias, restaurantes, lojas de conveniências e congêneres poderão abrir 
ao público até as 14h, após esse horário, só funcionarão com o delivery. 

Já as instituições bancárias funcionarão entre os dias 02 e 03 de junho exclusivamente para o pagamento 
do auxílio emergencial, do governo federal. Não podendo realizar nenhum outro serviço. O decreto 
também estabelece a interdição de espaços públicos no Centro da cidade para trânsito de veículos e 
pessoas neste período. Caso algum dos estabelecimentos citados no decreto desrespeite as 
recomendações, poderá sofrer sanções do Procon de Campina Grande, como notificação, autuação, 
multa e até cassação do alvará de funcionamento. 

Redação Paraíba Debate com Informações PBAGORA 

 

 

 



17 

 

 

 
 

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 Bruno Lira DATA 04/06/20 

ASSUNTO Trabalho da fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

http://www.blogdobrunolira.com.br/2020/07/policia-militar-e-procon-fecha-17-bares-em-
campina/ 

Polícia Militar e Procon fecha 17 bares em 

Campina Grande 

Uma ação do 10°Batalhão da Polícia Militar juntamente com o Procon  municipal e 

Sudema fechou na noite desta sexta-feira (03/07), em Campina Grande, 17 bares 

e quiosques que estavam funcionando “normalmente” contrariando decretos 

municipal e estadual que proíbem a abertura destes estabelecimentos por causa 

da pandemia do coronavírus. 

Os números se referem apenas ao 10ºBatalhão. 

Foram verificadas grandes aglomerações nos estabelecimentos visitados com 

pessoas sem máscaras e mesas nas calçadas, por exemplo. 

As ações, que fizeram parte da “Operação Previna-se”, ocorreram em vários 

bairros da cidade e todos os proprietários foram notificados pelo Procon. 

Já na área do 2ºBatalhão, cerca de 30 estabelecimentos foram visitados, onde os 

proprietários foram orientados pela Sudema e Procon. 

Não foram detectadas irregularidades ou descumprimento dos decretos. 

Neste sábado (04) já durante a madrugada o alvo vai ser a feira central onde a 

PM, o Procon, a STTP e a Vigilância Sanitária vão atuar em conjunto. 

Blog do Renato Diniz 
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Click PB DATA 4/06/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.clickpb.com.br/paraiba/mesmo-com-feriadao-forcado-campina-grande-registra-
30-lojas-notificadas-e-tres-autuadas-por-descumprir-decreto-de-isolamento-social-
285253.html 

Mesmo com feriadão forçado, Campina Grande 

registra 30 lojas notificadas e três autuadas por 

descumprir decreto de isolamento social 

Das autuações, um estabelecimento foi interditado porque novamente estava 

funcionando de forma irregular, fora do horário estabelecido e proporcionando a 

aglomeração de clientes no local. 

O feriadão forçado que terminou nesta quarta-feira (3) em Campina Grande resultou na 

notificação de 30 estabelecimentos e três autuações pelo Procon pelo não cumprimento 

aos decretos municipais que restringiram ainda mais o horário de funcionamento do 

comércio de serviços essenciais. Das autuações, um estabelecimento foi interditado 

porque novamente estava funcionando de forma irregular, fora do horário estabelecido e 

proporcionando a aglomeração de clientes no local.  

Com o objetivo de diminuir o número de casos confirmados de covid-19 a 

Prefeitura antecipou feriados de Corpus Christi, São João e aniversário da Paraíba e 

alterou o horário de funcionamento dos serviços essenciais pelo período de 30 de maio a 

3 de junho.  

De acordo co Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal, houve 

um aumento de 80% no isolamento social na cidade no período de 30 de maio a 03 de 

junho. "Reforçamos que a população mantenha esse comportamento até que possamos 

sair dessa fase crítica de disseminação do novo coronavírus (covid-19) em nossa 

região”, disse.  
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Jornal da Paraiba DATA 4/06/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/durante-feriadao-procon-de-cg-notifica-
30-lojas-por-descumprimento-de-decreto.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 Se Liga PB DATA 4/06/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://seligapb.com.br/destaque/durante-feriadao30-estabelecimentos-sao-notificados-
pelo-procon-de-campina-grande 

Durante feriadão,30 estabelecimentos são 

notificados pelo Procon de Campina Grande 

O feriadão terminou nesta quarta-feira, 03, com um saldo de 30 estabelecimentos 
notificados e três autuados pelo Procon de Campina Grande pelo não cumprimento aos 
decretos municipais que restringiram ainda mais o horário de funcionamento do comércio 
de serviços essenciais. Das autuações, um estabelecimento foi interditado porque 
novamente estava funcionando de forma irregular, fora do horário estabelecido e 
proporcionando a aglomeração de clientes no local. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal avalia que o objetivo da 
Gestão Municipal foi alcançado. “Tanto a população quanto os comerciantes entenderam a 
proposta da Prefeitura e respeitaram a determinação dos decretos, houve um aumento de 
80% no isolamento social na cidade no período de 30 de maio a 03 de junho. Reforçamos 
que a população mantenha esse comportamento até que possamos sair dessa fase crítica 
de disseminação do novo coronavírus (covid-19) em nossa região”, disse. 

Com o objetivo de diminuir o número de casos confirmados de covid-19 a Prefeitura de 
Campina Grande antecipou feriados de Corpus Christi, São João e aniversário da Paraíba 
e alterou o horário de funcionamento dos serviços essenciais pelo período de 30 de maio a 
3 de junho. 
Redação com Assessoria 
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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 DATA 4/06/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/06/04/trinta-estabelecimentos-sao-
notificados-durante-antecipacao-de-feriados-em-campina-grande.ghtml 

Trinta estabelecimentos são notificados durante 

antecipação de feriados, em Campina Grande 

Feriados de Corpus Christi, São João e aniversário da Paraíba foram 

antecipados como medida preventiva à propagação da Covid-19, doença 

causada pelo novo coronavírus, na cidade. 

Pelo menos 30 estabelecimentos comerciais foram notificados e outros três 
autuados pelo Procon de Campina Grande entre os dias 30 de maio e 3 de 
junho, período em que foram antecipados três feriados na cidade. As ações 
aconteceram devido ao descumprimento aos decretos municipais que 
restringiram o horário de funcionamento do comércio de serviços essenciais. 

Um dos estabelecimentos autuados foi interditado porque estava 
funcionando de forma irregular, fora do horário estabelecido e 
proporcionando a aglomeração de clientes. Não foi a primeira vez que 
o órgão encontrou irregularidades no local. 
As datas antecipadas correspondem aos feriados de Corpus Christi, 
no 11 de junho; São João, 24 de junho; e aniversário da Paraíba, no 
dia 5 de agosto. 
O coordenador executivo do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues, 
avaliou positivamente a antecipação dos feriados, que resultou na 
redução de 82% de veículos na região central da cidade. 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/05/25/campina-grande-anuncia-antecipacao-de-feriados-e-prorroga-medidas-restritivas.ghtml
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Paraibaonline DATA 4/06/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/06/procon-de-campina-grande-divulga-balanco-de-
notificacoes-durante-o-feriadao/ 

Procon de Campina Grande divulga balanço de 

notificações durante o ‘feriadão’ 

O feriadão terminou nessa quarta-feira, 03, com um saldo de 30 estabelecimentos 

notificados e três autuados pelo Procon de Campina Grande pelo não cumprimento aos 

decretos municipais que restringiram ainda mais o horário de funcionamento do 

comércio de serviços essenciais. 

Das autuações, um estabelecimento foi interditado porque novamente estava 

funcionando de forma irregular, fora do horário estabelecido e proporcionando a 

aglomeração de clientes no local. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal avalia que o objetivo 

da gestão municipal foi alcançado. 

“Tanto a população, quanto os comerciantes, entenderam a proposta da Prefeitura e 

respeitaram a determinação dos decretos. Houve um aumento de 80% no isolamento 

social na cidade no período de 30 de maio a 03 de junho. Reforçamos que a população 

mantenha esse comportamento até que possamos sair dessa fase crítica de disseminação 

do novo coronavírus (covid-19) em nossa região”, disse. 

Com o objetivo de diminuir o número de casos confirmados de covid-19, a Prefeitura de 

Campina Grande antecipou feriados de Corpus Christi, São João e aniversário da 

Paraíba e alterou o horário de funcionamento dos serviços essenciais pelo período de 30 

de maio a 3 de junho. 

 

 



23 

 

 

 

 
 

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 4/06/20 

ASSUNTO Novos canais de comunicação AVALIAÇÃO Positiva 

http://campinafm.com.br/portal/procon-disponibiliza-novo-numero-de-atendimento-por-
whatsapp/ 

 

O Procon de Campina Grande decidiu ampliar os 

canais de comunicação com a população via 

WhatsApp.  

Além do número (83) 9.8185-8168, que já é utilizado, o órgão está disponibilizando outro 

número: (83) 98186-3609 para o público tirar dúvidas, enviar demandas e denúncias. Além dos 

contatos via WhatsApp, o Procon disponibiliza ainda o número 151 e o aplicativo de celular 

PROCONCG Móvel. 

Os consumidores também podem fazer suas reclamações on-line em caso de algum prejuízo nas 

relações do consumo entre as empresas e serviços. Para ter acesso, o usuário precisa acessar o link 

clique AQUI.  

O consumidor preenche um formulário com dados pessoais e contato, relatando também a situação. 

Em seguida, um responsável pelo atendimento entrará em contato para realizar o procedimento 

administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://campinafm.com.br/portal/procon-disponibiliza-novo-numero-de-atendimento-por-whatsapp/
http://campinafm.com.br/portal/procon-disponibiliza-novo-numero-de-atendimento-por-whatsapp/
http://191.253.16.180:8080/faleconosco/
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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 PB Agora DATA 05/06/20 

ASSUNTO Trabalho da fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.pbagora.com.br/noticia/economia/lojas-sao-notificadas-em-cg-por-
descumprirem-decreto-do-municipio/ 

Lojas são notificadas em CG por 

descumprirem decreto do município 

Mesmo com a antecipação dos feriados de Corpus Christi, São João 

e aniversário da Paraíba, muitas lojas funcionaram em Campina 

Grande e foram notificadas pelo Procon. 

O feriadão forçado resultou na notificação de 30 estabelecimentos e 

três autuações pelo Procon pelo não cumprimento aos decretos 

municipais que restringiram ainda mais o horário de funcionamento 

do comércio de serviços essenciais. Das autuações, um 

estabelecimento foi interditado porque novamente estava 

funcionando de forma irregular, fora do horário estabelecido e 

proporcionando a aglomeração de clientes no local. 

De acordo co Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon 

Municipal, houve um aumento de 80% no isolamento social na 

cidade no período de 30 de maio a 03 de junho. “Reforçamos que a 

população mantenha esse comportamento até que possamos sair 

dessa fase crítica de disseminação do novo coronavírus (covid-19) 

em nossa região”, disse. 
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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 Radio Borborema DATA 5/06/20 

ASSUNTO Coronavírus: Fiscalização AVALIAÇÃO POSITIVA 

https://radioborborema.com.br/trinta-estabelecimentos-sao-notificados-pelo-procon-de-
campina-grande-durante-o-feriadao/ 

 

Trinta estabelecimentos são notificados pelo 

Procon de Campina Grande durante o 

feriadão 

O feriadão terminou nesta quarta-feira, 03, com um saldo de 30 estabelecimentos 

notificados e três autuados pelo Procon de Campina Grande pelo não cumprimento aos 

decretos municipais que restringiram ainda mais o horário de funcionamento do comércio 

de serviços essenciais. Das autuações, um estabelecimento foi interditado porque 

novamente estava funcionando de forma irregular, fora do horário estabelecido e 

proporcionando a aglomeração de clientes no local. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal avalia que o objetivo da 

Gestão Municipal foi alcançado. “Tanto a população quanto os comerciantes entenderam a 

proposta da Prefeitura e respeitaram a determinação dos decretos, houve um aumento de 

80% no isolamento social na cidade no período de 30 de maio a 03 de junho. Reforçamos 

que a população mantenha esse comportamento até que possamos sair dessa fase crítica de 

disseminação do novo coronavírus (covid-19) em nossa região”, disse. 

Com o objetivo de diminuir o número de casos confirmados de covid-19 a Prefeitura de 

Campina Grande antecipou feriados de Corpus Christi, São João e aniversário da Paraíba e 

alterou o horário de funcionamento dos serviços essenciais pelo período de 30 de maio a 3 

de junho. 

 

https://radioborborema.com.br/trinta-estabelecimentos-sao-notificados-pelo-procon-de-campina-grande-durante-o-feriadao/
https://radioborborema.com.br/trinta-estabelecimentos-sao-notificados-pelo-procon-de-campina-grande-durante-o-feriadao/
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VEÍCULO O Nordeste DATA 4/06/20 

ASSUNTO Novos canais de comunicação AVALIAÇÃO Positiva 

http://onordeste.com.br/procon-disponibiliza-novo-numero-de-atendimento-por-whatsapp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onordeste.com.br/procon-disponibiliza-novo-numero-de-atendimento-por-whatsapp/
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CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO PB Agora DATA 17/06/20 

ASSUNTO Novo Serviço AVALIAÇÃO Positiva 

https://agendapb.com.br/romero-lanca-nesta-quarta-plataforma-gratuita-de-vendas-online-
do-procon-para-os-pequenos-comerciantes-de-cg 

 

Romero lança, nesta quarta, plataforma 

gratuita de vendas online do Procon para 

os pequenos comerciantes de CG 

O prefeito Romero Rodrigues lança, na manhã desta quarta-feira, 17, a 

plataforma virtual Compra Solidária. O projeto, desenvolvido pelo Procon 
de Campina Grande, disponibiliza, em meio à pandemia de covid-19, 

uma ferramenta gratuita de vendas online voltado para pequenos 
comerciantes do município. “Trata-se de mais uma iniciativa, dentro de 
nosso esforço conjunto, para contemplar o setor comercial de condições 

objetivas para enfrentar essa crise sem precedentes”, destaca Romero.  

Segundo o prefeito, micros e pequenos empreendedores de todo o País 

estão sendo diretamente afetados com a pandemia do novo coronavírus, 

devido ao isolamento social, apontado como uma das soluções para 

conter o problema. Desta forma, muitos negócios foram obrigados a 

fechar as suas portas para o acesso do público e se adaptar ao comércio 

digital. A plataforma que Romero Rodrigues lançará nesta quarta, na 

companhia do coordenador executivo do Procon-cG, Rivaldo Rodrigues, 

faz justamente a conexão entre compradores e vendedores, mostrando 

comércios próximos para entregas locais. 

Pagamentos pelo Whats App  

“O Compra Solidária surge como uma forma de ajudar o pequeno 

comerciante a atravessar esse período tão difícil. Com nossa plataforma, 

ele irá concentrar em um único local todas as solicitações de entrega, 

organizando a equipe e a demanda da loja”, explica Rivaldo Rodrigues. 

Além disso, o coordenador do Procon revela uma outra novidade: o 

pagamento pode ser feito por meio do aplicativo de mensagens 
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WhatsApp. O serviço, que é uma novidade no Brasil, passou a funcionar 

a partir desta segunda-feira, 15, e será prestado em parceria com 

empresas locais como Banco do Brasil, Cielo, Nubank e Sicredi. 

No site, os lojistas irão cadastrar seus produtos com fotos, preços, taxa 

de entrega e poderão, sempre que quiser, ficar online para receber seus 

pedidos. Para o cliente, a vantagem é poder fazer a compra através de 

uma plataforma de comércio eletrônico segura, atestada pelo Procon. “O 

Compra Solidária nasce de uma necessidade urgente. Vivemos em uma 

situação atípica e muito complicada na qual o delivery é, sem dúvida, 

um grande aliado para o comércio e a população. Por isso como órgão 

público que trabalha para o cumprimento dos direitos do consumidor, 

nada mais justo que disponibilizemos um espaço como este em nosso 

site”, conclui Rivaldo Rodrigues. 

Agendapb/Codecom-PMCG 
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https://www.paraibaradioblog.com/2020/06/16/romero-lanca-plataforma-gratuita-de-
vendas-online-para-pequenos-comerciantes-de-campina-grande/ 

 

Romero lança plataforma gratuita de vendas 

online para pequenos comerciantes de Campina 

Grande 

O prefeito Romero Rodrigues lança, na manhã desta quarta-feira, 17, a plataforma virtual 
Compra Solidária. O projeto, desenvolvido pelo Procon de Campina Grande, disponibiliza, em 
meio à pandemia de covid-19, uma ferramenta gratuita de vendas online voltado para 
pequenos comerciantes do município. “Trata-se de mais uma iniciativa, dentro de nosso 
esforço conjunto, para contemplar o setor comercial de condições objetivas para enfrentar essa 
crise sem precedentes”, destaca Romero. 

Segundo o prefeito, micros e pequenos empreendedores de todo o País estão sendo 
diretamente afetados com a pandemia do novo coronavírus, devido ao isolamento social, 
apontado como uma das soluções para conter o problema. Desta forma, muitos negócios foram 
obrigados a fechar as suas portas para o acesso do público e se adaptar ao comércio digital. A 
plataforma que Romero Rodrigues lançará nesta quarta, na companhia do coordenador 
executivo do Procon-cG, Rivaldo Rodrigues, faz justamente a conexão entre compradores e 
vendedores, mostrando comércios próximos para entregas locais. 

Pagamentos pelo Whats App  
“O Compra Solidária surge como uma forma de ajudar o pequeno comerciante a atravessar 
esse período tão difícil. Com nossa plataforma, ele irá concentrar em um único local todas as 
solicitações de entrega, organizando a equipe e a demanda da loja”, explica Rivaldo Rodrigues. 
Além disso, o coordenador do Procon revela uma outra novidade: o pagamento pode ser feito 
por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. O serviço, que é uma novidade no Brasil, 
passou a funcionar a partir desta segunda-feira, 15, e será prestado em parceria com 
empresas locais como Banco do Brasil, Cielo, Nubank e Sicredi. 

No site, os lojistas irão cadastrar seus produtos com fotos, preços, taxa de entrega e poderão, 
sempre que quiser, ficar online para receber seus pedidos. Para o cliente, a vantagem é poder 
fazer a compra através de uma plataforma de comércio eletrônico segura, atestada pelo 
Procon. “O Compra Solidária nasce de uma necessidade urgente. Vivemos em uma situação 
atípica e muito complicada na qual o delivery é, sem dúvida, um grande aliado para o comércio 
e a população. Por isso como órgão público que trabalha para o cumprimento dos direitos do 
consumidor, nada mais justo que disponibilizemos um espaço como este em nosso site”, 
conclui 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 Página 1 DATA 17/06/20 

ASSUNTO Novo serviço AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.pagina1pb.com.br/plataforma-gratuita-de-vendas-online-do-procon-para-os-
pequenos-comerciantes-de-campina-grande-sera-lancada-por-romero-nesta-quarta/ 

Plataforma gratuita de vendas online do Procon 

para os pequenos comerciantes de Campina 

Grande, será lançada por Romero nesta quarta 

O prefeito Romero Rodrigues fará o lançamento, na manhã 

desta quarta-feira, 17, através de uma live, por suas redes 

sociais, da plataforma virtual Compra Solidária. O projeto, 

desenvolvido pelo Procon de Campina Grande, será 

disponibilizado gratuitamente aos pequenos comerciantes do 

Município, uma ferramenta simples e ágil para as vendas 

online. Horário::10h 

Transmissão: Através dos perfis oficiais da Prefeitura 

Municipal de Campina Grande e do prefeito Romero Rodrigues 

nas redes sociais, notadamente Instragram e Facebook: 

– @pmcgoficial 

– @romerorodriguespb 

Codecom 
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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 17/06/20 

ASSUNTO Novo serviço AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/06/romero-lanca-aplicativo-compra-solidaria-para-
comerciantes-de-campina-grande/ 

Romero lança aplicativo Compra Solidária para 

comerciantes de Campina Grande 

O prefeito Romero Rodrigues lançou, na manhã desta quarta-feira, 17, através das redes sociais, a 

plataforma digital Compra Solidária. 

A ferramenta foi desenvolvida pelo Procon de Campina Grande e já está disponibilizada gratuitamente 

aos pequenos e médios comerciantes, com acesso simples e ágil para as vendas online, viabilizando, 

inclusive, pagamentos através do aplicativo WhatsApp. 

Segundo o prefeito, trata-se de mais uma iniciativa voltada a contemplar o setor comercial de condições 

objetivas, de enfrentamento da atual crise, contribuindo, assim, para reaquecer a economia local por meio 

de vendas online. 

Conforme esclareceu Romero, micros e pequenos empreendedores foram diretamente afetados pela 

pandemia, devido a fatores como o isolamento social. 

Desta forma, muitos negócios foram obrigados a fechar as suas portas para o acesso do público e se 

adaptar ao comércio digital. 

Neste contexto, a plataforma lançada nesta quarta faz justamente a conexão entre compradores e 

vendedores, mostrando, entre outras vantagens, comércios próximos para entregas locais. 

Outra novidade é que o pagamento poderá ser feito por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. 

O serviço é prestado em parceria com instituições financeiras como o Banco do Brasil, Cielo, Nubank e 

Sicredi. 

O consumidor poderá fazer seus pedidos via telefone ou computador. Um cartilha explicativa será 

disponibilizada ao público até a próxima sexta. 

Com o Compra Solidária, os lojistas irão cadastrar seus produtos com fotos, preços, taxa de entrega e 

poderão, sempre que quiserem, permanecer online para receber seus pedidos. 

Para o cliente, a vantagem é poder fazer a compra através de uma plataforma de comércio eletrônico 

segura, atestada pelo Procon. 
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Como funciona o aplicativo – A ferramenta está disponível no portal do Procon Campina 

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

O interessado deve acessar e fazer o cadastro do seu negócio, aguardando, em seguida, a análise das 

informações cadastradas. 

O cadastro do estabelecimento, em si, exige algumas informações referentes ao estabelecimento e ao seu 

representante, como CNPJ ou CPF, razão social, nome do representante, endereço , telefone e uma foto 

do estabelecimento. 

Todas as informações são obrigatórias, exceto o site. O cadastro exige uma senha, que servirá de acesso 

posterior aos seus dados para atualização ou fechamento temporário do estabelecimento. 
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https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/06/17/plataforma-gratuita-de-vendas-online-
do-procon-e-lancada-em-campina-grande.ghtml 

 

Plataforma virtual 'Compra Solidária' 

disponibiliza ferramenta gratuita de vendas 

online para pequenos comerciantes. 

 

A plataforma virtual "Compra Solidária" foi lançada na manhã desta quarta-feira (17) pela 
prefeitura de Campina Grande, no Agreste da Paraíba. De acordo com o prefeito Romero 
Rodrigues, o projeto foi desenvolvido pelo Procon e disponibiliza, em meio à pandemia de 
Covid-19, uma ferramenta gratuita de vendas online para pequenos comerciantes do município. 
Segundo a prefeitura, micros e pequenos empreendedores foram obrigados a fechar as suas 
portas para o acesso do público e necessitam se adaptar ao comércio digital, durante a 
pandemia do novo coronavírus. A plataforma faz a conexão entre compradores e vendedores, 
mostrando comércios próximos para entregas locais. 
“Trata-se de mais uma iniciativa, dentro de nosso esforço conjunto, para contemplar o setor 
comercial de condições objetivas para enfrentar essa crise sem precedentes”, disse Romero. 
Conforme os idealizadores da plataforma, o "Compra Solidária" surge como uma forma de 
ajudar o pequeno comerciante a atravessar esse período. A ferramenta vai concentrar em um 
único local todas as solicitações de entrega, organizando a equipe e a demanda da loja. 
Segundo o Procon, o pagamento pode ser feito por meio do aplicativo de mensagens, que, 
recentemente divulgou que terá um serviço de pagamento online. 
No site, os lojistas irão cadastrar seus produtos com fotos, preços, taxa de entrega e poderão, 
sempre que quiser, ficar online para receber seus pedidos. Para o cliente, a vantagem é poder 
fazer a compra através de uma plataforma de comércio eletrônico segura, atestada pelo Procon 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
http://compreaqui.compreemcg.com.br/
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https://www.maispb.com.br/470667/cg-tera-plataforma-de-venda-para-pequenos-
comerciantes.html 
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VEÍCULO Jornal da Paraíba DATA 17/06/20 

ASSUNTO Novo serviço AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.jornaldaparaiba.com.br/economia/comerciantes-de-cg-podem-se-cadastrar-em-
plataforma-gratuita-de-vendas.html 
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Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
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https://www.politicaparaiba.com.br/2020/06/17/romero-lanca-plataforma-de-vendas-online-
para-os-pequenos-comerciantes/ 

 

Romero lança plataforma de vendas 

online para os pequenos comerciantes 

O prefeito Romero Rodrigues fará o lançamento, na manhã desta quarta-feira, 
17, através de uma live, por suas redes sociais, da plataforma virtual Compra 
Solidária. 

O projeto, desenvolvido pelo Procon de Campina Grande, será disponibilizado 
gratuitamente aos pequenos comerciantes do Município, uma ferramenta 
simples e ágil para as vendas online. 

PB Agora 
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https://odiapb.com.br/procon-amplia-atendimento-por-whatsapp-para-quem-deseja-fazer-
denuncias-ou-busca-por-orientacoes/ 

 

Procon amplia atendimento por WhatsApp para 

quem deseja fazer denúncias ou busca por 

orientações 

Além do número 151 para contatos por telefone, a população de Campina Grande pode se comunicar com 

o Procon Municipal por meio do WhatsApp, desde a última semana o órgão ampliou as linhas e agora 

conta com três números. São eles o 9 8185-8168, o 9 8186-3609 e o 9 8123-0749. 

“Ampliamos os canais para que a população que necessita resolver algo no Procon não precise se deslocar 

até a sede do órgão. Só em último caso. É mais uma medida de segurança que adotamos em razão da 

pandemia de coronavírus (covid-19). Adaptamos a nossa sede seguindo os protocolos de segurança da 

Anvisa e da Secretaria de Saúde do Município, como a instalação de dispersores de álcool em gel 70 em 

pontos com maior movimentação de pessoas, organizamos os assentos de forma a manter uma distância 

segura entre os consumidores que aguardam atendimento. Estamos aferindo a temperatura dos nossos 

trabalhadores todos os dias antes do início do expediente e a partir de segunda-feira, 22, também vamos 

aferir a temperatura de cada pessoa que venha buscar atendimento. Lembrando que só é permitida a 

entrada de pessoas com máscara de proteção”, explica Rivaldo Rodrigues coordenador executivo do 

Procon de Campina Grande. 

O horário de atendimento presencial no Procon ainda permanece reduzido, de 8h às 13h e as audiências 

de conciliação suspensas. O órgão está se organizando para realizar as audiências por teleconferências, 

evitando assim a aglomeração de pessoas em um único local. 

Além dos telefones o consumidor pode entrar em contato com o Procon por meio do aplicativo de 

telefone PROCONCG MÓVEL e pelo Fale Conosco no site procon.campinagrande.pb.gov.br. Em caso 

de abertura de reclamação, o consumidor deve digitalizar a sua carteira de identidade com CPF ou a 

CNH, comprovante de residência e toda a documentação que sustente a sua reclamação. 

O coordenador do Procon destaca que população deve evitar levar crianças e idosos para o atendimento 

no órgão. “Mesmo com a reabertura gradual das atividades comerciais em nossa cidade, pedimos a 

população que continue com todo o cuidado para evitar a propagação do novo coronavírus. Precisou do 

Procon tente o contato virtual ou por telefone, não deu certo venha a nossa sede de preferência sozinho e 

evite a companhia de pessoas mais vulneráveis, como idosos e imunodeprimidos”, ressalta. 
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https://www.jornaldaparaiba.com.br/economia/mais-de-50-dos-postos-de-combustiveis-de-
cg-vendem-gasolina-por-r395.html 
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https://www.paraibaradioblog.com/2020/06/26/mais-de-50-dos-postos-de-combustiveis-em-
campina-grande-vendem-gasolina-comum-a-r-395/ 

 

Mais de 50% dos postos de combustíveis em 

Campina Grande vendem gasolina comum a R$ 

3,95 

 

De acordo com a pesquisa de preços realizada pelo Procon de Campina 
Grande referente a junho, o preço de quase todos os combustíveis aumentou, 
só o gás natural continuou com o mesmo preço médio, de R$ 3,545. Já o preço 
médio da gasolina comum passou de R$ 3,623 para R$ 3,945 nesta última 
pesquisa, ou seja, sofreu um aumento de 8,90%. 

Dos 58 postos visitados nesta quarta-feira, 24, 30 deles estão comercializando 
a gasolina comum a R$ 3,95 e apenas um estabelecimento, localizado no 
bairro Sandra Cavalcante está vendendo este combustível a R$ 3,689. 

Com relação a diferença de preços para cada tipo de combustível entre os 
postos visitados, o diesel S-10 apresentou uma variação muito alta, de 19,97%, 
chegando aos 58 centavos de diferença entre o menor e o maior preço 
encontrado. Já a gasolina comum apresentou uma diferença de 38 centavos 
entre o menor e o maior preço. 

A pesquisa realizada pelo Procon Municipal mostra que mesmo ocorrendo um 
aumento expressivo de preços em comparação ao mês passado, em doze 
meses o preço médio destes combustíveis sofreu uma boa redução. O preço 
médio da gasolina comum, por exemplo, era R$ 4,487 e passou para R$ 3,945, 
reduzindo 12,07%. Já o diesel comum sofreu a maior redução, passou de R$ 
3,544 para R$ 2,942, ou seja, reduziu 17,00% em seu preço médio. O 
levantamento completo está disponível no site do 

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

 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
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https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/06/25/preco-da-gasolina-sobe-mais-de-30-
centavos-em-campina-grande-diz-procon.ghtml 

 

Preço da gasolina sobe mais de 30 centavos 
em Campina Grande, diz Procon 
Combustível que era vendido a R$ 3,62 passou a ser comercializado por R$ 

3,95, aponta pesquisa. 

O preço médio cobrado pela gasolina subiu 33 centavos em em Campina 
Grande, segundo uma pesquisa divulgada pelo Procon Municipal nesta quinta-
feira (25) que compara os valores praticados em junho com maio deste ano. O 
combustível que era vendido a R$ 3,62 passou a ser comercializado por R$ 
3,95. 
O levantamento foi realizado na quarta-feira (24) com visitas feitas em 58 
postos de combustíveis. Deles, 30 estão comercializando o produto pelo valor 
de R$ 3,95. 
A pesquisa aponta também que houve redução no preço da gasolina no 
período de um ano, quando o combustível que custava R$ 4,48 passou a ser 
vendido por R$ 3,94. 
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https://www.abras.com.br/clipping.php?area=2&clipping=70967 

Campina Grande apresenta uma redução de 

3,1% no preço da cesta básica regional 

O levantamento realizado no período de 18 a 22 em 60 supermercados da cidade registrou um valor 

médio de R$ 612,02 para a Cesta Básica Regional, em comparação com o mês de maio de 2020, cujo 

preço foi R$ 631,84 constata-se uma redução de R$ 19,82, ou seja, -3,1%. 

O levantamento feito pelo Procon leva em consideração os 13 produtos categorizados pelo Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) como Cesta Básica Alimentar e a Cesta 

Básica Complementar criada pelo órgão municipal, contendo 39 produtos que são mais consumidos em 

nossa região, no entanto estão fora da relação do DIEESE. A soma das duas cestas resulta na Cesta Básica 

Regional adotada em Campina Grande. 

Com relação ao preço da Cesta Básica do DIEESE, neste mês de junho o campinense pagou em média 

416,82 reais. Já a complementar que está dividida em cinco grupos o de Carnes e Derivados, Farináceos, 

Higiene e Limpeza, Hortifrúti e de Temperos custou 192,21 reais. 

Dos grupos da Cesta Complementar o item que apresentou uma maior variação de preços entre os 

supermercados visitados foi a manga, o quilo da fruta chega a uma diferença de 637,58%, com preços que 

variam de R$ 1,49 a R$ 10,99. Do grupo das carnes, o quilo do frango apresentou uma diferença de 

66,94% e a dúzia de ovos brancos custa em média R$ 7,50. Do grupo de Higiene e Limpeza, o pacote 

com quatro unidades de papel higiênico pode ser encontrado a preços que variam de R$ 1,39 a R$ 7,79. E 

no grupo dos Temperos tanto o sal quanto o vinagre de álcool mostraram uma boa diferença de preços, 

204,08% e 235,96% respectivamente. Por isso a dica do Procon continua a mesma, pesquisar sempre. 

Para uma família com rendimento de um salário mínimo (R$ 1.045,00) pagar R$ 612,02 na Cesta Básica 

Regional  representa comprometer aproximadamente de 58,6%, restando 41,4% da renda, que é 

equivalente em termos absolutos a 432,98 reais. Ou seja, o valor de 432,98 reais seria destinado a outros 

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

PB Agora 
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http://campinafm.com.br/portal/cg-apresenta-uma-reducao-de-31-no-preco-da-cesta-basica-
regional-em-junho/ 

 

Campina Grande apresenta uma redução de 

3,1% no preço da cesta básica regional 

O levantamento realizado no período de 18 a 22 em 60 supermercados da cidade registrou um valor 

médio de R$ 612,02 para a Cesta Básica Regional, em comparação com o mês de maio de 2020, cujo 

preço foi R$ 631,84 constata-se uma redução de R$ 19,82, ou seja, -3,1%. 

O levantamento feito pelo Procon leva em consideração os 13 produtos categorizados pelo Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) como Cesta Básica Alimentar e a Cesta 

Básica Complementar criada pelo órgão municipal, contendo 39 produtos que são mais consumidos em 

nossa região, no entanto estão fora da relação do DIEESE. A soma das duas cestas resulta na Cesta Básica 

Regional adotada em Campina Grande. 

Com relação ao preço da Cesta Básica do DIEESE, neste mês de junho o campinense pagou em média 

416,82 reais. Já a complementar que está dividida em cinco grupos o de Carnes e Derivados, Farináceos, 

Higiene e Limpeza, Hortifrúti e de Temperos custou 192,21 reais. 

Dos grupos da Cesta Complementar o item que apresentou uma maior variação de preços entre os 

supermercados visitados foi a manga, o quilo da fruta chega a uma diferença de 637,58%, com preços que 

variam de R$ 1,49 a R$ 10,99. Do grupo das carnes, o quilo do frango apresentou uma diferença de 

66,94% e a dúzia de ovos brancos custa em média R$ 7,50. Do grupo de Higiene e Limpeza, o pacote 

com quatro unidades de papel higiênico pode ser encontrado a preços que variam de R$ 1,39 a R$ 7,79. E 

no grupo dos Temperos tanto o sal quanto o vinagre de álcool mostraram uma boa diferença de preços, 

204,08% e 235,96% respectivamente. Por isso a dica do Procon continua a mesma, pesquisar sempre. 

Para uma família com rendimento de um salário mínimo (R$ 1.045,00) pagar R$ 612,02 na Cesta Básica 

Regional  representa comprometer aproximadamente de 58,6%, restando 41,4% da renda, que é 

equivalente em termos absolutos a 432,98 reais. Ou seja, o valor de 432,98 reais seria destinado a outros 

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

PB Agora 
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https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/06/28/cesta-basica-tem-reducao-de-quase-r-
20-no-mes-de-junho-em-campina-grande-diz-procon.ghtml 

 

Cesta básica tem redução de quase 
R$ 20 no mês de junho em Campina 
Grande, diz Procon 
Essa é a primeira queda de preços registrada pelo órgão em 2020. 

O preço da cesta básica regional em Campina Grande apresentou uma queda 
de R$ 19,82 em junho, se comparado ao mês de maio, segundo uma pesquisa 
divulgada pelo Procon Municipal no sábado (27). A redução é a primeira 
constatada pelo órgão em 2020. 

O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 22 de junho, em 60 
estabelecimentos. O valor médio cobrado pelos produtos passou de 
R$ R$ 631,84 para R$ 612,02, uma diferença de aproximadamente 
3,1%. 
O item que apresentou a maior variação de preços entre os 
supermercados visitados foi a manga. O quilo da fruta varia entre R$ 
1,49 e R$ 10,99. 
Para uma família com rendimento de um salário mínimo, de R$ 
1.045,00, pagar R$ 612,02 na cesta básica regional representa 
comprometer aproximadamente 58,6%, restando 41,4% da renda, que 
é equivalente a R$ 432,98 reais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



43 

 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO ABRAS DATA 29/06/20 
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https://www.abras.com.br/clipping.php?area=2&clipping=70967 
  

CESTA BÁSICA TEM REDUÇÃO DE QUASE R$ 20 NO MÊS DE JUNHO EM CAMPINA 

GRANDE, DIZ PROCON 

O preço da cesta básica regional em Campina Grande apresentou uma queda de R$ 19,82 
em junho, se comparado ao mês de maio, segundo uma pesquisa divulgada pelo Procon 
Municipal no sábado (27). A redução é a primeira constatada pelo órgão em 2020. 
 
O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 22 de junho, em 60 estabelecimentos. O 
valor médio cobrado pelos produtos passou de R$ R$ 631,84 para R$ 612,02, uma 
diferença de aproximadamente 3,1%. 
 
O item que apresentou a maior variação de preços entre os supermercados visitados foi a 
manga. O quilo da fruta varia entre R$ 1,49 e R$ 10,99. 
 
Para uma família com rendimento de um salário mínimo, de R$ 1.045,00, pagar R$ 612,02 
na cesta básica regional representa comprometer aproximadamente 58,6%, restando 
41,4% da renda, que é equivalente a R$ 432,98 reais.  
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CG apresenta uma redução de 3,1% no preço da 

cesta básica regional em junho 

29/06/2020 ECONOMIA0 COMENTÁRIOS 

O levantamento realizado no período de 18 a 22 em 60 supermercados da cidade registrou um valor 

médio de R$ 612,02 para a Cesta Básica Regional, em comparação com o mês de maio de 2020, cujo 

preço foi R$ 631,84 constata-se uma redução de R$ 19,82, ou seja, -3,1%. 

O levantamento feito pelo Procon leva em consideração os 13 produtos categorizados pelo Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) como Cesta Básica Alimentar e a Cesta 

Básica Complementar criada pelo órgão municipal, contendo 39 produtos que são mais consumidos em 

nossa região, no entanto estão fora da relação do DIEESE. A soma das duas cestas resulta na Cesta Básica 

Regional adotada em Campina Grande. 

Com relação ao preço da Cesta Básica do DIEESE, neste mês de junho o campinense pagou em média 

416,82 reais. Já a complementar que está dividida em cinco grupos o de Carnes e Derivados, Farináceos, 

Higiene e Limpeza, Hortifrúti e de Temperos custou 192,21 reais. 

Dos grupos da Cesta Complementar o item que apresentou uma maior variação de preços entre os 

supermercados visitados foi a manga, o quilo da fruta chega a uma diferença de 637,58%, com preços que 

variam de R$ 1,49 a R$ 10,99. Do grupo das carnes, o quilo do frango apresentou uma diferença de 

66,94% e a dúzia de ovos brancos custa em média R$ 7,50. Do grupo de Higiene e Limpeza, o pacote 

com quatro unidades de papel higiênico pode ser encontrado a preços que variam de R$ 1,39 a R$ 7,79. E 

no grupo dos Temperos tanto o sal quanto o vinagre de álcool mostraram uma boa diferença de preços, 

204,08% e 235,96% respectivamente. Por isso a dica do Procon continua a mesma, pesquisar sempre. 

Para uma família com rendimento de um salário mínimo (R$ 1.045,00) pagar R$ 612,02 na Cesta Básica 

Regional  representa comprometer aproximadamente de 58,6%, restando 41,4% da renda, que é 

equivalente em termos absolutos a 432,98 reais. Ou seja, o valor de 432,98 reais seria destinado a outros 

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

Para conferir a pesquisa completa é preciso apenas acessar o site do Procon Municipal no 

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

 

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/
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Click PB DATA 30/06/20 

ASSUNTO Covid-19 AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.abras.com.br/clipping.php?area=2&clipping=70967 

Lojista que deixar cliente entrar sem máscara no 

estabelecimento terá que pagar multa de R$ 20 

mil em Campina Grande 

O alerta foi realizado pelo coordenador do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues. 

A segunda etapa do Plano de Convivência e Retomada de Atividades de Campina Grande começou a vigorar a partir 

desta segunda-feira (29). O lojista que deixar cliente entrar sem máscara no estabelecimento será multado em R$ 20 

mil. 

O alerta foi realizado pelo coordenador do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues. 

Segundo Rodrigues, a reabertura gradual das atividades econômicas em Campina Grande está sendo possível devido 

à existência destes protocolos sanitários elaborados pela Prefeitura Municipal, com orientações quanto aos horários 

de funcionamento dos serviços, limitação do número de clientes em cada loja e, sobretudo, com orientações sobre 

como manter um distanciamento seguro entre as pessoas no interior do comércio e não esquecer a exigência do uso 

de máscara tanto por clientes como por funcionários. 

“O lojista que não atentar para os protocolos poderá ser multado em até 20 mil reais. Caso o cliente insista em 

desrespeitar as medidas sanitárias, como, por exemplo, queira ser atendido ou entre na loja sem máscara, o lojista não 

deve ceder. Ou entrega uma máscara ao consumidor ou pede que o mesmo volte em outro momento com seu 

equipamento de proteção”, explica Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande.  

Na segunda etapa reabrem as portas na cidade os shopping centers e galerias, além das lojas acima de 200 metros 

quadrados. O decreto 4.494, assinado pelo prefeito Romero Rodrigues, com data de 26 de junho, estabelecendo este 

novo momento, foi publicado neste domingo no Semanário Oficial do Município e está disponível no site do Procon 

de Campina Grande no link https://procon.campinagrande.pb.gov.br/decreto-reabertura-de-shoppings-e-galerias/. 

Nesta fase do Plano, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, os shoppings 

estão proibidos de reabrir a praça de alimentação, os cinemas e salões de jogos. E obedecem a um horário restrito de 

funcionamento. Os shoppings funcionam do meio-dia às 20h e as galerias comerciais das 9h às 18h. 

A fiscalização do Procon está monitorando o cumprimento do Decreto, visitando lojas e ruas comerciais e a 

população também faz sua parte,  tirando dúvidas e também denunciando o descumprimento da quarentena por meio 

do WhtasApp do Procon nos seguintes números: 98185-8168, 98186-3609 e 98123-0749 ou pelo 151. 

“A intenção da Prefeitura é disseminar o uso da máscara para que as pessoas aprendam nessa transição como se 

comportar para, em um futuro próximo, a gente poder abrir essas restrições. Então, neste momento, todos serão 

orientados. Não é a intenção do Procon aplicar a multa de imediato, mas, claro, na reincidência, aquele 

estabelecimento que estiver operando ou recebendo clientes sem uso da máscara será multado”, esclareceu Rivaldo. 
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CAMPINA GRANDE: lojista que deixar cliente 

entrar sem máscara no estabelecimento terá que 

pagar multa de R$ 20 mil 
A segunda etapa do Plano de Convivência e Retomada de Atividades de Campina Grande 
começou a vigorar a partir desta segunda-feira (29). O lojista que deixar cliente entrar sem 
máscara no estabelecimento será multado em R$ 20 mil. 
O alerta foi realizado pelo coordenador do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues. 
Segundo Rodrigues, a reabertura gradual das atividades econômicas em Campina Grande está 
sendo possível devido à existência destes protocolos sanitários elaborados pela Prefeitura 
Municipal, com orientações quanto aos horários de funcionamento dos serviços, limitação do 
número de clientes em cada loja e, sobretudo, com orientações sobre como manter um 
distanciamento seguro entre as pessoas no interior do comércio e não esquecer a exigência do 
uso de máscara tanto por clientes como por funcionários. 
“O lojista que não atentar para os protocolos poderá ser multado em até 20 mil reais. Caso o 
cliente insista em desrespeitar as medidas sanitárias, como, por exemplo, queira ser atendido 
ou entre na loja sem máscara, o lojista não deve ceder. Ou entrega uma máscara ao 
consumidor ou pede que o mesmo volte em outro momento com seu equipamento de 
proteção”, explica Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande. 
Na segunda etapa reabrem as portas na cidade os shopping centers e galerias, além das lojas 
acima de 200 metros quadrados. O decreto 4.494, assinado pelo prefeito Romero Rodrigues, 
com data de 26 de junho, estabelecendo este novo momento, foi publicado neste domingo no 
Semanário Oficial do Município e está disponível no site do Procon de Campina Grande no link 
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/decreto-reabertura-de-shoppings-e-galerias/. 
Nesta fase do Plano, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina 
Grande, os shoppings estão proibidos de reabrir a praça de alimentação, os cinemas e salões 
de jogos. E obedecem a um horário restrito de funcionamento. Os shoppings funcionam do 
meio-dia às 20h e as galerias comerciais das 9h às 18h. 
A fiscalização do Procon está monitorando o cumprimento do Decreto, visitando lojas e ruas comerciais e 

a população também faz sua parte,  tirando dúvidas e também denunciando o descumprimento da 

quarentena por meio do WhtasApp do Procon nos seguintes números: 98185-8168, 98186-3609 e 98123-

0749 ou pelo 151. 

“A intenção da Prefeitura é disseminar o uso da máscara para que as pessoas aprendam nessa transição 

como se comportar para, em um futuro próximo, a gente poder abrir essas restrições. Então, neste 

momento, todos serão orientados. Não é a intenção do Procon aplicar a multa de imediato, mas, claro, na 

reincidência, aquele estabelecimento que estiver operando ou recebendo clientes sem uso da máscara será 

multado”, esclareceu Rivaldo. 
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https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/lojistas-de-cg-podem-pagar-multa-de-ate-
r-20-mil-se-permitirem-entrada-de-pessoas-sem-mascara.html 
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https://blogdocacabarbosa.com.br/lojista-de-cg-pode-ser-multado-em-r-20-mil-se-deixar-
cliente-entrar-sem-mascara-no-estabelecimento/ 

 

Lojista de CG pode ser multado em R$ 20 mil se 

deixar cliente entrar sem máscara no 

estabelecimento 

A segunda etapa do Plano de Convivência e Retomada de Atividades de Campina Grande 
começou a vigorar a partir desta segunda-feira (29). O lojista que deixar cliente entrar sem 
máscara no estabelecimento será multado em R$ 20 mil. 
O alerta foi realizado pelo coordenador do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues. 
Segundo Rodrigues, a reabertura gradual das atividades econômicas em Campina Grande está 
sendo possível devido à existência destes protocolos sanitários elaborados pela Prefeitura 
Municipal, com orientações quanto aos horários de funcionamento dos serviços, limitação do 
número de clientes em cada loja e, sobretudo, com orientações sobre como manter um 
distanciamento seguro entre as pessoas no interior do comércio e não esquecer a exigência do 
uso de máscara tanto por clientes como por funcionários. 
“O lojista que não atentar para os protocolos poderá ser multado em até 20 mil reais. Caso o 
cliente insista em desrespeitar as medidas sanitárias, como, por exemplo, queira ser atendido 
ou entre na loja sem máscara, o lojista não deve ceder. Ou entrega uma máscara ao 
consumidor ou pede que o mesmo volte em outro momento com seu equipamento de 
proteção”, explica Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande.  
Na segunda etapa reabrem as portas na cidade os shopping centers e galerias, além das lojas 
acima de 200 metros quadrados. O decreto 4.494, assinado pelo prefeito Romero Rodrigues, 
com data de 26 de junho, estabelecendo este novo momento, foi publicado neste domingo no 
Semanário Oficial do Município e está disponível no site do Procon de Campina Grande no link 
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/decreto-reabertura-de-shoppings-e-galerias/. 
Nesta fase do Plano, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina 
Grande, os shoppings estão proibidos de reabrir a praça de alimentação, os cinemas e salões 
de jogos. E obedecem a um horário restrito de funcionamento. Os shoppings funcionam do 
meio-dia às 20h e as galerias comerciais das 9h às 18h. 
A fiscalização do Procon está monitorando o cumprimento do Decreto, visitando lojas e ruas 
comerciais e a população também faz sua parte,  tirando dúvidas e também denunciando o 
descumprimento da quarentena por meio do WhtasApp do Procon nos seguintes números: 
98185-8168, 98186-3609 e 98123-0749 ou pelo 151. 
“A intenção da Prefeitura é disseminar o uso da máscara para que as pessoas aprendam 
nessa transição como se comportar para, em um futuro próximo, a gente poder abrir essas 
restrições. Então, neste momento, todos serão orientados. Não é a intenção do Procon aplicar 
a multa de imediato, mas, claro, na reincidência, aquele estabelecimento que estiver operando 
ou recebendo clientes sem uso da máscara será multado”, esclareceu Rivaldo. 
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https://pbnews.com.br/noticia/22110/lojistas-que-permitirem-acesso-de-clientes-sem-
mascara-pagara-multa 

 

Lojistas que permitirem acesso de clientes sem 

mascara pagará multa 

O lojista que deixar cliente entrar sem máscara no estabelecimento será multado em R$ 20 mil. 

A segunda etapa do Plano de Convivência e Retomada de Atividades de Campina Grande começou a 

vigorar a partir desta segunda-feira (29). O lojista que deixar cliente entrar sem máscara no 

estabelecimento será multado em R$ 20 mil. 

O alerta foi realizado pelo coordenador do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues. 

Segundo Rodrigues, a reabertura gradual das atividades econômicas em Campina Grande está sendo 

possível devido à existência destes protocolos sanitários elaborados pela Prefeitura Municipal, com 

orientações quanto aos horários de funcionamento dos serviços, limitação do número de clientes em cada 

loja e, sobretudo, com orientações sobre como manter um distanciamento seguro entre as pessoas no 

interior do comércio e não esquecer a exigência do uso de máscara tanto por clientes como por 

funcionários. 

“O lojista que não atentar para os protocolos poderá ser multado em até 20 mil reais. Caso o cliente 

insista em desrespeitar as medidas sanitárias, como, por exemplo, queira ser atendido ou entre na loja sem 

máscara, o lojista não deve ceder. Ou entrega uma máscara ao consumidor ou pede que o mesmo volte em 

outro momento com seu equipamento de proteção”, explica Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do 

Procon de Campina Grande.  

Na segunda etapa reabrem as portas na cidade os shopping centers e galerias, além das lojas acima de 200 

metros quadrados. O decreto 4.494, assinado pelo prefeito Romero Rodrigues, com data de 26 de junho, 

estabelecendo este novo momento, foi publicado neste domingo no Semanário Oficial do Município e 

está disponível no site do Procon de Campina Grande no link 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/decreto-reabertura-de-shoppings-e-galerias/. 

Nesta fase do Plano, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, os 

shoppings estão proibidos de reabrir a praça de alimentação, os cinemas e salões de jogos. E obedecem a 

um horário restrito de funcionamento. Os shoppings funcionam do meio-dia às 20h e as galerias 

comerciais das 9h às 18h. 
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A fiscalização do Procon está monitorando o cumprimento do Decreto, visitando lojas e ruas comerciais e 

a população também faz sua parte,  tirando dúvidas e também denunciando o descumprimento da 

quarentena por meio do WhtasApp do Procon nos seguintes números: 98185-8168, 98186-3609 e 98123-

0749 ou pelo 151. 

“A intenção da Prefeitura é disseminar o uso da máscara para que as pessoas aprendam nessa transição 

como se comportar para, em um futuro próximo, a gente poder abrir essas restrições. Então, neste 

momento, todos serão orientados. Não é a intenção do Procon aplicar a multa de imediato, mas, claro, na 

reincidência, aquele estabelecimento que estiver operando ou recebendo clientes sem uso da máscara será 

multado”, esclareceu Rivaldo. 

 


