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RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA – AGOSTO DE 2020 

Matérias sobre as ações do Procon de Campina Grande que saíram 

na mídia local neste período. 

TOTAL DE RELEASES PRODUZIDOS PELA ASCOM: 10 

TOTAL DE NOTÍCIAS PUBLICADAS NA IMPRENSA: 14 em jornais 

online, 6 entrevistas para rádio e 6 entrevistas para TV 

TOTAL DE POSTS PUBLICADOS NO INSTAGRAM E FACEBOOK:  40 

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 Portal Correio DATA 07/08/20 

ASSUNTO Dia dos Pais Pesquisa AVALIAÇÃO Positiva 

https://portalcorreio.com.br/veja-pesquisa-de-precos-de-presentes-para-o-dia-dos-pais-na-
pb/ 

 

Veja pesquisa de preços de presentes para o Dia dos Pais 

Órgãos espalhados pela Paraíba informaram sobre as variações nos valores de diversos 

produtos 

A comemoração do Dia dos Pais acontece neste domingo (9) e os consumidores da Paraíba que 

vão às compras devem se precaver com preço dos produtos para presentear os pais. Em 

pesquisas realizadas pelo Procon, os órgãos espalhados pela Paraíba informaram sobre as 

variações nos valores de diversos produtos. 

João Pessoa 

O Procon da Capital realizou uma pesquisa com os preços de vários 

segmentos do comércio, que geralmente são os preferidos para os 

presentes do Dia dos Pais. 

Celulares 

De acordo com o levantamento, a diferença nos preços do celular para a mesma marca e 

modelo chega a até R$ 700,00, como é o caso do Apple Iphone 8 plus 64 gigas, oscilando entre 

R$ 3.299,00 (C&A – Centro) e R$ 3.999,00 (Casas Bahia – Centro), de acordo com pesquisa 

dirigida a quem vai presentear o pai neste domingo. 

A segunda maior diferença no preço do celular, R$ 500,00, ficou com três modelos da marca 

Samsung: o Galaxy A10S 32 gigas, com preços variando entre R$ 999,00 (Casas Bahia – Centro) 

e R$ 1.499,00 (Extra – Epitácio Pessoa e Império dos Eletros – Centro); o Galaxy A30S 64 gigas, 

oscilando entre R$ 1.399,00 (Carrefour – Bessa) e R$ 1.899,00 (Nagem – Manaíra e Império 

dos Eletros – Centro), e o Galaxy A51 128 gigas, com preços entre R$ 2.199 (Extra – Epitácio 

Pessoa e Big Bompreço – Bessa). 

Perfumes 

Já quem pretende presentear os pais com perfumes importados, também deve ficar atento 

aos preços para economizar. A pesquisa verificou uma diferença de até R$ 300,90 no 

https://joaopessoa.us13.list-manage.com/track/click?u=6b8230288b203511692924965&id=e0756e29db&e=a1b44f2902
https://joaopessoa.us13.list-manage.com/track/click?u=6b8230288b203511692924965&id=e0756e29db&e=a1b44f2902
https://joaopessoa.us13.list-manage.com/track/click?u=6b8230288b203511692924965&id=e0756e29db&e=a1b44f2902
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Montblanc Emblen Presence 100ml, com os preços oscilando entre R$ 329,00 (Di Rose Parfum 

– Shopping Tambiá) e R$ 629,90 (Renner – Manaíra). 

A maior variação, 100,11%, foi registrada no Animale For Men 30ml, com preços entre R$ 

89,90 (Bella France – Manaíra Shopping) e R$ 179,90 (Renner – Manaíra), diferença de R$ 

90,00. A pesquisa levantou preços de 45 itens em sete estabelecimentos da Capital. 

Outras diferenças bem significativas nos preços foram do Lacoste L 12.12 100ml, R$ 133,00, 

com preços entre R$ 265,00 (Di Rosy Parfum – Shopping Tambiá) e R$ 398,00 (FL Imports – 

Manaíra); do Animale For Men 100ml, R$ 129,90, com preços entre R$ 270,00 (Bella France – 

Manaíra Shopping) e R$ 399,90 (Renner – Manaíra); e do Silver Scent Jacques Bogart 100ml, R$ 

126,00, com preços entre R$ 243,00 (Tio Patinhas – Shopping Tambiá) e R$ 366,90 (Renner – 

Manaíra). 

Uísques 

Uísque sempre está entre os itens mais presenteados no Dia dos Pais. A pesquisa encontrou 

diferença de até R$ 190,00 na marca James Buchana’s 18 anos 750ml, com preços entre R$ 

729,99 (Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa) e R$ 979,99 (Classe A – Manaíra). 

O levantamento de preços do Procon-JP encontrou outras grandes variações nos preços do 

uísque, a exemplo do Johnnie Walker Blue Label 21 anos 1l, com preços entre R$ 849,90 

(Bemais – Manaíra) e R$ 999,90 (Classe A – Manaíra), diferença de R$ 150,00; no Johnnie 

Walker Blue Label 21 anos 750ml, com preços entre R$ 799,99 (Extra – Epitácio Pessoa) e R$ 

899,00 (DoDia – Bessa), diferença de R$ 119,01; no Johnnie Walker Platinun 18 anos 1000ml, 

com preços entre R$ 499,88 (Bemais – Manaíra) e R$ 587,48 (DoDia – Bessa), diferença de R$ 

88,48. 

Campina Grande 

O Procon de Campina Grande também realizou uma pesquisa de preços com 50 

produtos que normalmente são considerados na hora de presentear 

os pais. São itens organizados nos segmentos de perfumaria, vestuário, eletrodomésticos e 

informática e canecas personalizadas. 

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. 

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

O Procon de Patos também realizou uma pesquisa nos estabelecimentos da cidade, para 

alertar os consumidores sobre a variação dos preços nos principais produtos à venda. Foram 

pesquisados os itens: vestuários, ferramentas, celulares e barbeadores. 

No segmento de vestuário encontrou uma variação de R$ 122,50 no valor da calça jeansn 

sendo encontrada com valores entre R$ 37,50 e R$ 160,00. Enquanto a camisa polo, 

apresentou variação de R$ 30,00, sendo encontrada com valores entre R$ 30,00 e R$ 60,00. 

Os barbeadores AquaTouch da Philip variam entre R$ 179,00 a R$ 193,70. O mesmo 

equipamento, sendo de outra marca varia entre R$ 129,00 e R$ 169,00. 

Já os aparelhos celulares entraram na pesquisa realizada pelo Procon, sendo que o item com o 

valor mínimo encontrado no mercado foi de R$ 169,00 e o valor máximo de R$ 2.369,00. 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Simone Duarte DATA 3/08/20 

ASSUNTO Coronavírus: Fiscalização AVALIAÇÃO POSITIVA 

https://www.simoneduarte.com.br/2020/08/coordenador-do-procon-campina-grande.html 

COORDENADOR DO PROCON CAMPINA GRANDE 

AVALIA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO DURANTE PANDEMIA 

DA COVID-19 

Durante a quarentena, imposta pela pandemia da Covid-19, o Procon de Campina 
Grande manteve uma atuação significativa. Além de auxiliar as autoridades sanitárias 
do município na fiscalização e orientação dos estabelecimentos, o órgão participou 
ativamente do trabalho de prevenção ao contágio do novo coronavírus junto à 
população. 
 
Entre os meses de abril até julho deste ano, o órgão municipal realizou 1.386 
notificações, sendo 347 no segmento de bares e restaurantes e 1.039 no comércio em 
geral. Lembrando que notificações não significam multas. Neste caso foram apenas 
alertas aos comerciantes para que resolvessem suas pendências e não prejudicassem 
o processo de quarentena, recomendado por decretos municipais. Para os 
comerciantes que não respeitaram os avisos do Procon, insistindo na manutenção de 
hábitos que poderiam causar riscos de propagação do novo coronavírus na cidade, 
foram realizadas 82 autuações no total (25 em bares e restaurantes e 57 no comércio 
em geral).  
 
Além do trabalho de fiscalização, o Procon de Campina Grande adquiriu e distribuiu 
cerca de 200 mil máscaras, produziu cerca de 30 mil folhetos e 10 mil cartazes 
contendo orientação sobre como se prevenir da Covid-19. Esse material foi distribuído 
para a população e estabelecimentos do comércio local. 
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E para reforçar o trabalho de combate ao novo coronavírus, o Procon Municipal 
utilizou recursos oriundos de multas e adquiriu 3 mil litros de produtos químicos, 
utilizados pela Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Sesuma) no 
processo de sanitização e desinfecção de ruas, calçadas e feiras da cidade. 
 
O coordenador executivo do Procon Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, avaliou 
como positiva a ação do órgão. “Tivemos a oportunidade de auxiliar as outras 
secretarias no combate a esse vírus tão letal e acreditamos que esse trabalho 
conjunto resultou em uma situação sem muitos estragos. Apesar de infelizmente 
termos tido as perdas e muita gente contaminada pela Covid-19, a ação pontual da 
gestão municipal e a colaboração da população evitou que uma tragédia maior 
acontecesse em nossa cidade. Hoje estamos com uma tendência de desaceleração 
no crescimento do número de casos. Vamos continuar nosso trabalho de fiscalização 
e, sobretudo, de orientação para que mesmo com a retomada das atividades 
econômicas nosso quadro continue melhorando”, assegurou Rodrigues. 

. 

 

 
 

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 04/08/20 

ASSUNTO Trabalho da fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/08/coordenador-faz-balanco-da-atuacao-do-procon-cg-
nos-ultimos-120-dias/ 

 

Coordenador faz balanço da atuação do Procon-CG nos 

últimos 120 dias 
O coordenador do Procon de Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, fez um balanço da atuação 
do órgão nos últimos 120 dias de pandemia do novo coronavírus e citou que a fiscalização 
durante esse período foi intensa. 
Ele destacou que o Procon lavrou cerca de 1.400 autuações, e 350 dessas dizem respeito a 
bares, restaurantes e outros segmentos do comércio. 
Rivaldo ainda citou, durante entrevista à Rádio Caturité FM, que 80 multas foram lavradas, das 
quais 25 são sobre bares, restaurantes e conveniências que funcionavam no momento em que 
não era permitido. 
Ele ainda disse que o Procon aplicou multas por desobediência ao decreto, como não uso de 
máscaras e falta de fornecimento de álcool em gel. 
Segundo Rivaldo, o Procon distribuiu cerca de 200 mil máscaras, 30 mil folhetos orientativos a 
respeito da reabertura do comércio, imprimiu cerca de 10 mil cartazes de orientação e doou 
uma quantidade expressiva de produtos químicos para a Sesuma usar na higienização de ruas 
e avenidas. 
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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 07/08/20 

ASSUNTO Retomada das atividades pós 
quarentena 

AVALIAÇÃO Positiva 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/08/07/prefeitura-de-campina-publica-
cartilha-com-normas-para-retomada-do-setor-de-eventos.ghtml 

 

Prefeitura de Campina Grande publica cartilha com 
normas para retomada do setor de eventos 

A prefeitura de Campina Grande publicou, na noite desta sexta-feira (7), 

uma cartilha com normas para a realização de eventos na cidade. As atividades 

do setor foram liberadas pelo Romero Rodrigues e devem ser retomadas a 

partir da próxima sexta (14). 

O documento mostra que a cidade obedecerá a quatro etapas de progressão 

de limites de público. O material aponta protocolos gerais para a realização 
dos eventos, divididos em seis partes: 

 higiene 

 distanciamento social 

 monitoramento de informações 

 progressão de limites de público 

 cuidados específicos no local de trabalho 

 cuidados específicos para colaboradores 

. 
 

 

 

 

 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/retomada-da-realizacao-de-eventos-em-campina/
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/08/07/prefeito-de-campina-grande-autoriza-retomada-do-setor-de-eventos-na-cidade.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/08/07/prefeito-de-campina-grande-autoriza-retomada-do-setor-de-eventos-na-cidade.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 O Dia PB DATA 13/08/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://odiapb.com.br/pesquisa-mostra-que-preco-de-gas-natural-baixou-em-campina-
grande/ 

Pesquisa mostra que preço de gás natural baixou em 

Campina Grande 

A pesquisa de preços para os combustíveis, realizada pelo Procon Campina Grande, 

constatou uma redução de 0,38% no preço do litro da gasolina comum em relação ao 

mês anterior. O levantamento foi realizado nesta terça-feira (11) em 61 postos de 

combustíveis da cidade e mostrou que o preço médio, para esse tipo de combustível, foi 

de R$ 4,163. 

Para a gasolina comum, o menor preço encontrado foi R$ 4,079 em três localidades do 

município: Ligeiro, Três Irmãs e Velame. Mas, a maioria dos estabelecimentos visitados 

(29,51%) está comercializando o combustível ao preço de R$ 4,199. 

Com relação à diferença de preços entre os estabelecimentos, o óleo diesel S-10 

apresentou uma variação de 17,19% entre os estabelecimentos visitados, chegando aos 

55 centavos de diferença entre o menor e o maior preço encontrado. 

Já a gasolina comum apresentou uma diferença de 21 centavos, entre o menor e o maior 

preço. O etanol também apresentou uma diferença significativa (0,429 centavos), ou 

seja, o motorista pode encontrar esse combustível por preços que variam entre R$ 2,970 

e R$ 3,399. 

Em comparação ao último mês de julho, alguns combustíveis apresentaram uma maior 

redução. Um deles foi o gás natural veicular, cujo preço médio do metro cúbico baixou 

de R$ 3,545 para R$ 3,246 nessa última pesquisa, ou seja, uma redução de 8,45%. O 

outro a reduzir o valor foi o etanol, cujo preço médio caiu de R$ 3,133 para R$ 3,078 

nessa última pesquisa, ou seja, sofreu uma redução de 1,75%. 

A pesquisa completa está disponível no site do Procon, 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2020/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2020/
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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 Mais PB DATA 15/08/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.maispb.com.br/482605/valor-da-cesta-basica-regional-caiu-39-em-agosto.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 15/08/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://portalcorreio.com.br/preco-da-cesta-basica-em-campina-grande-cai-39-em-agosto/ 

 

Preço da cesta básica em Campina Grande cai 3,9% em 

agosto 

Cesta básica comprometeu 54,6% do salário mínimo em Campina Grande no mês de 

agosto 

A cesta básica em Campina Grande custou um valor médio de R$ 570,38 em agosto, conforme 

pesquisa de preços realizada pelo Procon municipal. Em comparação com o mês de julho, 

quando o preço era R$ 593,59, constatou-se uma redução de R$ 23,21, ou seja, menos 3,9%. 

No grupo das carnes, o frango apresentou a maior diferença de preços entre os 

estabelecimentos visitados , com 76,81%. O quilo do produto pode ser encontrado a preços 

que vão de R$ 5,65 até R$ 9,99. 

Dos farináceos, o pacote de biscoito (400g) de água e sal mostrou a maior diferença de preços 

(120,48%). Em seguida está a goma de tapioca. Três quilos desse produto chegam a variar 

154,12% entre os estabelecimentos. 

Na cesta de higiene e limpeza o pacote com quatro unidades de papel higiênico pode ser 

encontrado a preços que variam de R$ 1,49 a R$ 6,49, uma diferença de 335,57%. 

O grupo dos hortifruti, o alface pode ser encontrado por preços que vão de R$ 0,50 até R$ 

2,79, uma variação de 458%. O quilo da cebola pode ser encontrado a preços que vão de R$ 

2,49 a R$ 13,39, ou seja, uma diferença de R$ 10,90. O alho pode variar até R$ 22,10. 

No grupo dos temperos, o sal moído apresentou maior variação de preços, 224,49% entre os 

estabelecimentos visitados. Veja aqui o levantamento completo. A pesquisa de preços 

foi realizada no período de 8 a 13 deste mês em 60 supermercados da cidade 

Como o valor médio da cesta básica regional em agosto foi de R$ 570,38, o campinense com 

rendimento familiar de um salário mínimo (R$ 1.045) comprometeu aproximadamente de 

54,6% do ordenado, restando R$ 474,62 para outras despesas. 

 

 

 

 

 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2020/
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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 15/08/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

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

 

Preço da cesta básica cai mais de R$ 20 no mês de 
agosto em Campina Grande, diz Procon 
Pesquisa foi realizada no período de 8 a 13 deste mês em 60 supermercados da cidade. 

Mesmo com a baixa no valor, as compras mensais comprometem mais da metade do 

salário mínimo. 

O preço da cesta básica regional caiu mais de R$ 20 em Campina Grande. 
Uma pesquisa feita pelo Procon Municipal aponta que o valor das compras mensais 
passou de R$ 593,59, em julho, para R$ 570,38, em agosto. 
O levantamento foi realizado entre os dias 8 a 13 deste mês, em 60 supermercados da 
cidade. Mesmo com a baixa no valor, o preço da cesta básica ainda compromete mais 
da metade do salário mínimo brasileiro, de R$ 1.045. 
No grupo das carnes, o frango apresentou a maior diferença de preços entre os 
estabelecimentos visitados. O quilo do produto pode ser encontrado a valores que 
variam R$ 5,65 e R$ 9,99. 
Na área de higiene e limpeza, o pacote com quatro unidades de papel higiênico pode 
ser encontrado a preços que variam de R$ 1,49 a R$ 6,49, uma diferença de 335,57%. 
O grupo dos hortifrútis, a alface pode ser encontrada por preços que vão de 50 
centavos até R$ 2,79, uma variação de 458%. Já o quilo da cebola pode ser 
encontrado a valores com diferença de R$ 2,49 a R$ 13,39, uma diferença de R$ 
10,90. 
A pesquisa completa está disponível no site do Procon de Campina Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onordeste.com.br/procon-disponibiliza-novo-numero-de-atendimento-por-whatsapp/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2020/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2020/
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Pagina1 PB DATA 17/08/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.pagina1pb.com.br/preco-da-cesta-basica-cai-mais-de-r-20-em-campina-grande-
segundo-o-procon/ 

 

Preço da cesta básica cai mais de R$ 20 em Campina Grande, 
segundo o Procon 
Por admin 

Publicado em 17 de agosto de 2020 

Pesquisa feita pelo Procon Municipal revela que o preço da cesta básica 

regional caiu mais de R$ 20 em Campina Grande. O valor das compras 

mensais passou de R$ 593,59, em julho, para R$ 570,38, em agosto. 

Foram pesquisados os preços, entre os dias 8 a 13 deste mês, em 60 

supermercados da cidade. Apesar da baixa no valor, o preço da cesta básica 

ainda compromete mais da metade do salário mínimo brasileiro, de R$ 

1.045. 

No grupo das carnes, o frango apresentou a maior diferença de preços entre 

os estabelecimentos visitados. O quilo do produto pode ser encontrado a 

valores que variam R$ 5,65 e R$ 9,99. 

Na área de higiene e limpeza, o pacote com quatro unidades de papel 

higiênico pode ser encontrado a preços que variam de R$ 1,49 a R$ 6,49, 

uma diferença de 335,57%. 

O grupo dos hortifrútis, a alface pode ser encontrada por preços que vão de 

50 centavos até R$ 2,79, uma variação de 458%. Já o quilo da cebola pode 

ser encontrado a valores com diferença de R$ 2,49 a R$ 13,39, uma 

diferença de R$ 10,90. 

VEJA A PESQUISA AQUI  

 

 

 
 

https://www.pagina1pb.com.br/author/admin/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://procon.campinagrande.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Procon-AGOSTO-2020.pdf&hl=en
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Comerciantes locais aderem a plataforma de vendas on-line 

do Procon CG 

A pandemia causada pelo novo coronavírus tem alterado a relação do consumidor com a compra 

por aplicativos. Devido ao isolamento social, imposto para prevenção a doença, a maioria das 

pessoas tem utilizado esses meios para adquirir produtos e serviços. Pensando nisso o Procon 

Campina Grande disponibilizou, há dois meses em seu site, a plataforma de vendas on-line 

Compra Solidária. 

Segundo Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do órgão municipal, a plataforma é uma 

vitrine que passa segurança ao consumidor, tem o selo do Procon de credibilidade,  pois todas as 

lojas cadastradas passam antes por uma avaliação interna, o comerciante então só é aprovado se 

não possuir problemas anteriores envolvendo o Direito do Consumidor. “É bom para a 

população que pode confiar naquele serviço e melhor ainda para o pequeno comerciante, que 

utiliza esse espaço do Procon para divulgar seu serviço e não precisa pagar nada. Em dois meses 

de funcionamento já temos mais de 50 estabelecimentos cadastrados e esperamos ampliar ainda 

mais. Temos um leque diversificado de serviços, desde a venda de artesanato a serviço de 

limpeza de sofás e estofados”, explica. 

Para o comerciante que ainda não se cadastrou o processo é simples, basta acessar o 

link http://compreemcampina.com.br/ e lá tem um manual com todas as instruções sobre como 

proceder. “Lembrando que o Compra Solidária não serve para fazer transações comerciais. É 

um espaço que serve para divulgação do serviço e formas de contato. Os lojistas podem 

cadastrar seus produtos com fotos, preços, taxa de entrega e poderão, sempre que quiser, ficar 

on-line para receber seus pedidos”, orienta Rivaldo. 

PB Agora 

 

 

 

 

http://compreemcampina.com.br/
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Procon Campina Grande retoma audiências após interrupção 

por conta da pandemia de covid-19 
O retorno aconteceu nesta terça-feira, 18, com a realização de três audiências 

Após um período de cinco meses, o Procon de Campina Grande retoma as audiências na sede do 

órgão. Devido à pandemia causada pela Covid-19 e da quarentena necessária para conter o 

avanço da doença na cidade, o Procon havia decidido suspender esse serviço temporariamente. 

O retorno aconteceu nesta terça-feira, 18, com a realização de três audiências. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal, explica que o retorno das 

audiências só foi possível após encontrarem um modo de realizar os encontros de uma forma 

segura. 

 

“Além de termos adaptado a sala de audiências, com a separação das mesas por tela 
de acrílico e diminuindo a quantidade de móveis no local, possibilitando o afastamento 
seguro entre as pessoas, a prioridade está sendo a realização das audiências por 
meio virtual. Retomamos o serviço nesta terça e todas as audiências foram por 
plataformas digitais. Os encontros presenciais só serão possíveis caso alguma das 
partes não se sinta segura em usar essas novas tecnologias”, esclareceu.   

 

Cerca de 350 audiências foram adiadas neste período de quarentena. Mas o Procon está 

trabalhando para agilizar a realização destas pendências.  

 

“Vamos seguir uma ordem com base nos casos que já tinham audiências marcadas 
antes da pandemia. Os novos processos estão sendo agendados para mais adiante. O 
objetivo dessas audiências é prezar pela conciliação, orientação e diálogo dos 
consumidores com as empresas. Cumprindo, assim, nosso papel de equilíbrio nas 
relações de consumo”, ressalta Rivaldo Rodrigues.  

As audiências estão sendo realizada de segunda à sexta-feira, no período das 8h às 13h, na sede 

do órgão.  O consumidor que tiver processo em curso no Procon e queira tirar alguma dúvida 

pode entrar em contato por meio dos telefones 151, (83) 98185-8168, (83) 98186-3609 e (83) 

98123-0749. 
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Procon Campina Grande retoma audiências após interrupção 
por conta da pandemia de covid-19 

Após um período de cinco meses, o Procon de Campina Grande retoma as 

audiências na sede do órgão. Devido à pandemia causada pela Covid-19 e da 

quarentena necessária para conter o avanço da doença na cidade, o Procon havia 

decidido suspender esse serviço temporariamente. O retorno aconteceu nesta 

terça-feira, 18, com a realização de três audiências. 

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

retorno das audiências só foi possível após encontrarem um modo de realizar os 

encontros de uma forma segura. “Além de termos adaptado a sala de audiências, 

com a separação das mesas por tela de acrílico e diminuindo a quantidade de 

móveis no local, possibilitando o afastamento seguro entre as pessoas, a prioridade 

está sendo a realização das audiências por meio virtual. Retomamos o serviço nesta 

terça e todas as audiências foram por plataformas digitais. Os encontros presenciais 

só serão possíveis caso alguma das partes não se sinta segura em usar essas novas 

tecnologias”, esclareceu.   

Cerca de 350 audiências foram adiadas neste período de quarentena. Mas o Procon 

está trabalhando para agilizar a realização destas pendências. “Vamos seguir uma 

ordem com base nos casos que já tinham audiências marcadas antes da pandemia. 

Os novos processos estão sendo agendados para mais adiante. O objetivo dessas 

audiências é prezar pela conciliação, orientação e diálogo dos consumidores com as 

empresas. Cumprindo, assim, nosso papel de equilíbrio nas relações de consumo”, 

ressalta Rivaldo Rodrigues. 

As audiências estão sendo realizada de segunda à sexta-feira, no período das 8h às 

13h, na sede do órgão.  O consumidor que tiver processo em curso no Procon e 

queira tirar alguma dúvida pode entrar em contato por meio dos telefones 151, 

(83) 98185-8168, (83) 98186-3609 e (83) 98123-0749. 
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Procon Campina Grande retoma audiências de conciliação de 

forma virtual 
Da Redação*. Publicado em 21 de agosto de 2020 às 8:00. 

 
O coordenador do Procon Municipal de Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, explicou 
que o órgão está iniciando a modalidade virtual das audiências de conciliação. 
A informação foi repassada durante entrevista à Rádio CBN FM. 
 
De acordo com o coordenador, já foram realizadas cerca de seis a sete audiências e o 
resultado tem sido muito positivo, inclusive, para os consumidores. 
 
“Nós vamos continuar assim essa atividade, fechamos uma parceria com o fórum no 
sentido de, claro, haver a validação dessas audiências”, contou, esclarecendo que tudo 
está sendo gravado para posterior homologação. 
 
Ainda de acordo com informações veiculadas na emissora de rádio, pelo menos 350 
audiências de conciliação haviam sido adiadas desde o início da pandemia do 
coronavírus. 
 

 


