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RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA – NOVEMBRO DE 2020 

Matérias sobre as ações do Procon de Campina Grande que saíram 

na mídia local neste período. 

TOTAL DE RELEASES PRODUZIDOS PELA ASCOM: 12 

TOTAL DE NOTÍCIAS PUBLICADAS NA IMPRENSA: 35 em jornais 

online, 10 entrevistas para rádio e 8 entrevistas para TV 

TOTAL DE POSTS PUBLICADOS NO INSTAGRAM E FACEBOOK:  50 

posts 
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medicamentos%20de%20marca%2C%20diz%20Procon,-
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20de%20marca. 

 

GENÉRICOS SÃO 178% MAIS BARATOS QUE 
MEDICAMENTOS DE MARCA, DIZ PROCON 

Pesquisa recente do Procon de Campina Grande (PB) revelou que, na comparação entre os preços 

médios dos genéricos com os de referência de mesma apresentação, os genéricos são 178% mais 

baratos do que os de marca. Foi constatada também alta variação entre os próprios genéricos e 

também entre os medicamentos de referência. 

Uma das maiores variações entre medicamentos de referência e genéricos ocorreu com o anti-

inflamatório Diclofenaco Sódico 50 mg – 20 comprimidos. Enquanto o Voltaren foi encontrado por 

R$ 32,00, seu genérico custava R$ 2,00, uma impressionante oscilação de 1.500%. 

Já no grupo dos genéricos o Diclofenaco Sódico também se destacou, apresentando variação de 

150% de uma loja para outra: R$ 2,00 e R$ 5,00. Outro genérico, o Naproxeno Sódico 550 mg – 10 

comprimidos, usado no tratamento de dores agudas, foi encontrado por valores que vão R$ 10,00 a 

R$ 18,00 (80%). 

O levantamento ocorreu em 21 de outubro em três farmácias e drogarias da cidade paraibana. Foram 

pesquisados 38 medicamentos, sendo 19 de marca e 19 genéricos. A pesquisa envolveu apenas 

medicamentos de referência e genéricos de menor preço encontrados nos estabelecimentos no dia da 

coleta. 
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Entre os medicamentos de referência, as maiores diferenças encontradas foram para o Furosemida 40 

mg – 20 comprimidos, medicamento diurético, utilizado no tratamento de diversas doenças, 

especialmente problemas com retenção de líquidos e edemas. Ele foi encontrado na cidade a preços 

entre R$ 6,00 e R$ 15,00, variação de 150%. 

Outro medicamento de referência, encontrado com grande variação de preços foi a Metformina 500 

mg – 30 comprimidos, utilizado no tratamento do diabetes tipo 2. Este produto apresentou preços 

que oscilaram de R$ 8,50 a R$ 18,00, variação de 111%. 

. 
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CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 
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https://www.bancadejornalistas.com.br/pesquisa-do-procon-revela-que-medicamentos-
genericos-sao-178-mais-baratos-que-os-de-marca 
 

Pesquisa do Procon revela que medicamentos genéricos são 178% mais 

baratos que os de marca 

Posted on 4 de novembro de 2020 

O Procon Campina Grande retomou, no mês de outubro, a realização de pesquisa 

de preços de medicamentos. O levantamento ocorreu no dia 21, em três farmácias 

e drogarias da cidade. Foram pesquisados 38 medicamentos, sendo 19 de marca e 

19 genéricos. A pesquisa envolveu apenas medicamentos de referência e os 

genéricos de menor preço encontrados no estabelecimento, no dia da coleta. 

Entre os medicamentos de referência, as maiores diferenças encontradas foram 

para o Furosemida 40 mg – 20 comprimidos, medicamento diurético, bastante 

utilizado no tratamento de diversas doenças, especialmente problemas com 

retenção de líquidos e edemas. Pode ser encontrado na cidade a preços que vão de 

R$ 6,00 a R$ 15,00, uma variação de 150%. E o outro medicamento de referência, 

encontrado com grande variação de preços, foi a Metformina 500 mg – 30 

comprimidos, muito utilizado no tratamento do diabetes tipo 2. Este remédio tem 

preços que variam de R$ 8,50 a R$ 18,00, variação de 111%. 

Já no grupo dos genéricos se destacam o anti-inflamatório Diclofenaco Sódico 50 

mg – 20 comprimidos, que varia de R$ 2,00 a R$ 5,00 (150%) e o medicamento 

muito usado no tratamento de dores agudas, o Naproxeno Sódico 550 mg – 10 

comprimidos que chega a custar valores que vão R$ 10,00  a R$ 18,00 (80%). 
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Comparando-se os preços médios dos genéricos, com os de referência de mesma 

apresentação, constatou-se que, em média, os medicamentos genéricos são 178% 

mais baratos do que os de marca, o que pode representar uma grande economia 

para o bolso do consumidor. A pesquisa completa está disponível no site do 

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

Codecom PMCG 
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CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO G1 PB DATA 4/11/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/11/04/genericos-sao-178percent-mais-
baratos-que-medicamentos-de-marca-em-campina-grande-diz-procon.ghtml 

Genéricos são 178% mais baratos que 
medicamentos de marca em Campina Grande, diz 
Procon 
Foram pesquisados no mês de outubro 38 medicamentos, sendo 19 de marca e 19 

genéricos. 

Os medicamentos genéricos são 178% mais baratos do que os de marca em 
Campina Grande, de acordo com uma pesquisa de preço feita pelo Procon 
Municipal no mês de outubro. O levantamento foi realizado em farmácias e 
drogarias da cidade. Foram pesquisados 38 medicamentos, sendo 19 de marca 
e 19 genéricos. 
Entre os medicamentos pesquisados, a maior diferença encontrada foi para o 
Furosemida 40 mg - 20 comprimidos, um medicamento diurético bastante 
utilizado no tratamento de problemas como retenção de líquidos e edemas. O 
preços encontrados ficam entre R$ 6,00 a R$ 15,00 - uma variação de 150%. 
Já a Metformina 500 mg - 30 comprimidos, utilizado no tratamento do diabetes 
tipo 2, tem preços que vão de R$ 8,50 a R$ 18,00, variando cerca de 111%. 
No grupo dos genéricos, se destacam o anti-inflamatório Diclofenaco Sódico 50 
mg - 20 comprimidos, com valores que vão de R$ 2,00 a R$ 5,00, com 150% 
de variação. Já o Naproxeno Sódico 550 mg com 10 comprimidos, 
medicamento muito usado no tratamento de dores agudas, chega a ter preços 
que variam 80%, custando entre R$ 10,00 a R$ 18,00. 
A pesquisa envolveu apenas medicamentos de referência e os genéricos de 
menor preço encontrados no estabelecimento, no dia da coleta. 
 

 

http://www.23.dtikm10.com/go/25c8f32de424b--6f5f43a-3a799afb1-6a45d834e51-3fc52f3e5ezI9eLmq9e2lae2G3vJ
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CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
(PROCON de Campina Grande/PB) 
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https://snn.com.br/pesquisa-do-procon-revela-que-medicamentos-genericos-sao-178-mais-
baratos-que-os-de-marca/ 

 

Pesquisa do Procon revela que medicamentos 

genéricos são 178% mais baratos que os de marca 

O Procon Campina Grande retomou, neste mês de outubro, a realização de 

pesquisa de preços de medicamentos. O levantamento ocorreu no dia 21, em 

três farmácias e drogarias da cidade. Foram pesquisados 38 medicamentos, 

sendo 19 de marca e 19 genéricos. A pesquisa envolveu apenas medicamentos 

de referência e os genéricos de menor preço encontrados no estabelecimento, 

no dia da coleta. 

Entre os medicamentos de referência, as maiores diferenças encontradas foram 

para o Furosemida 40 mg – 20 comprimidos, medicamento diurético, bastante 

utilizado no tratamento de diversas doenças, especialmente problemas com 

retenção de líquidos e edemas. Pode ser encontrado na cidade a preços que vão 

de R$ 6,00 a R$ 15,00, uma variação de 150%. E o outro medicamento de 

referência, encontrado com grande variação de preços, foi a Metformina 500 

mg – 30 comprimidos, muito utilizado no tratamento do diabetes tipo 2. Este 

remédio tem preços que variam de R$ 8,50 a R$ 18,00, variação de 111%. 

Já no grupo dos genéricos se destacam o anti-inflamatório Diclofenaco 

Sódico 50 mg – 20 comprimidos, que varia de R$ 2,00 a R$ 5,00 (150%) e o 

medicamento muito usado no tratamento de dores agudas, o Naproxeno Sódico 

550 mg – 10 comprimidos que chega a custar valores que vão R$ 10,00  a R$ 

18,00 (80%). 

Comparando-se os preços médios dos genéricos, com os de referência de 

mesma apresentação, constatou-se que, em média, os medicamentos genéricos 

são 178% mais baratos do que os de marca, o que pode representar uma 
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grande economia para o bolso do consumidor. A pesquisa completa está 

disponível no site do Procon  http://procon.campinagrande.pb.gov.br/. 

 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Blogdomaxsilva DATA 4/11/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://blogdomaxsilva.com.br/pesquisa-revela-diferenca-astronomica-no-preco-de-
medicamentos-em-cg/ 

Pesquisa revela diferença astronômica no preço de 
medicamentos em CG 
O Procon Campina Grande retomou, neste mês de outubro, a realização de 
pesquisa de preços de medicamentos. O levantamento ocorreu no dia 21, em três 
farmácias e drogarias da cidade. 

Foram pesquisados 38 medicamentos, sendo 19 de marca e 19 genéricos. A 
pesquisa envolveu apenas medicamentos de referência e os genéricos de menor 
preço encontrados no estabelecimento, no dia da coleta. 

Entre os medicamentos de referência, as maiores diferenças encontradas foram 
para o Furosemida 40 mg – 20 comprimidos, medicamento diurético, bastante 
utilizado no tratamento de diversas doenças, especialmente problemas com 
retenção de líquidos e edemas. 

Pode ser encontrado na cidade a preços que vão de R$ 6,00 a R$ 15,00, uma 
variação de 150%. 

E o outro medicamento de referência, encontrado com grande variação de preços, 

foi a Metformina 500 mg – 30 comprimidos, muito utilizado no tratamento do 
diabetes tipo 2. Este remédio tem preços que variam de R$ 8,50 a R$ 18,00, 
variação de 111%. 

Já no grupo dos genéricos se destacam o anti-inflamatório Diclofenaco Sódico 50 
mg – 20 comprimidos, que varia de R$ 2,00 a R$ 5,00 (150%) e o medicamento 
muito usado no tratamento de dores agudas, o Naproxeno Sódico 550 mg – 10 

comprimidos que chega a custar valores que vão R$ 10,00 a R$ 18,00 (80%). 

Comparando-se os preços médios dos genéricos, com os de referência de mesma 
apresentação, constatou-se que, em média, os medicamentos genéricos são 178% 
mais baratos do que os de marca, o que pode representar uma grande economia 
para o bolso do consumidor. A pesquisa completa está disponível no site do 
Procon http://procon.campinagrande.pb.gov.br/. 

http://www.23.dtikm10.com/go/25c8f32de424b--6f5f43a-3a799afb1-6a45d834eb9496b7469e5ezI9eLmq9e2lae2G3vJ
http://procon.campinagrande.pb.gov.br/
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Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
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VEÍCULO IParaíba DATA 5/11/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

http://iparaiba.com.br/index.php/2020/11/05/procon-revela-que-medicamentos-genericos-
sao-178-mais-baratos-que-os-de-marca/ 

 

Procon revela que medicamentos genéricos são 178% 
mais baratos que os de marca 
O Procon Campina Grande retomou, neste mês de outubro, a realização de 
pesquisa de preços de medicamentos. O levantamento ocorreu no dia 21, 

em três farmácias e drogarias da cidade. Foram pesquisados 38 

medicamentos, sendo 19 de marca e 19 genéricos. A pesquisa envolveu 

apenas medicamentos de referência e os genéricos de menor preço 
encontrados no estabelecimento, no dia da coleta. 

Entre os medicamentos de referência, as maiores diferenças encontradas 

foram para o Furosemida 40 mg – 20 comprimidos, medicamento diurético, 

bastante utilizado no tratamento de diversas doenças, especialmente 
problemas com retenção de líquidos e edemas. Pode ser encontrado na 

cidade a preços que vão de R$ 6,00 a R$ 15,00, uma variação de 150%. E 

o outro medicamento de referência, encontrado com grande variação de 
preços, foi a Metformina 500 mg – 30 comprimidos, muito utilizado no 

tratamento do diabetes tipo 2. Este remédio tem preços que variam de R$ 

8,50 a R$ 18,00, variação de 111%. 

Já no grupo dos genéricos se destacam o anti-inflamatório Diclofenaco 

Sódico 50 mg – 20 comprimidos, que varia de R$ 2,00 a R$ 5,00 (150%) e 
o medicamento muito usado no tratamento de dores agudas, o Naproxeno 

Sódico 550 mg – 10 comprimidos que chega a custar valores que vão R$ 

10,00  a R$ 18,00 (80%). 

Comparando-se os preços médios dos genéricos, com os de referência de 
mesma apresentação, constatou-se que, em média, os medicamentos 

genéricos são 178% mais baratos do que os de marca, o que pode 

representar uma grande economia para o bolso do consumidor. A pesquisa 
completa está disponível no site do 

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

 

 

http://www.23.dtikm10.com/go/25c8f32de424b--6f5f43a-3a799afb1-6a45d834ef8-85f-29-e5ezI9eLmq9e2lae2G3vJ
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CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Panorama farmaceutico DATA 5/11/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://panoramafarmaceutico.com.br/2020/11/05/genericos-sao-178-mais-baratos-que-
medicamentos-de-marca-em-campina-grande-diz-procon/ 

 

Genéricos são 178% mais baratos que medicamentos de 
marca em Campina Grande, diz Procon 

Os medicamentos genéricos são 178% mais baratos do que os de marca em Campina 

Grande, de acordo com uma pesquisa de preço feita pelo Procon Municipal no mês de 

outubro. O levantamento foi realizado em farmácias e drogarias da cidade. Foram 

pesquisados 38 medicamentos, sendo 19 de marca e 19 genéricos. 

Entre os medicamentos pesquisados, a maior diferença encontrada foi para o 

Furosemida 40 mg – 20 comprimidos, um medicamento diurético bastante utilizado no 

tratamento de problemas como retenção de líquidos e edemas. O preços encontrados 

ficam entre R$ 6,00 a R$ 15,00 – uma variação de 150%. 

Já a Metformina 500 mg – 30 comprimidos, utilizado no tratamento do diabetes tipo 2, 

tem preços que vão de R$ 8,50 a R$ 18,00, variando cerca de 111%. 

No grupo dos genéricos, se destacam o anti-inflamatório Diclofenaco Sódico 50 mg – 

20 comprimidos, com valores que vão de R$ 2,00 a R$ 5,00, com 150% de variação. Já 

o Naproxeno Sódico 550 mg com 10 comprimidos, medicamento muito usado no 

tratamento de dores agudas, chega a ter preços que variam 80%, custando entre R$ 

10,00 a R$ 18,00. 

A pesquisa envolveu apenas medicamentos de referência e os genéricos de menor preço 

encontrados no estabelecimento, no dia da coleta. 
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
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VEÍCULO ACCG DATA 10/11/20 

ASSUNTO Falsos fiscais AVALIAÇÃO Positiva 

https://accg.com.br/accg/procon-alerta-para-a-acao-de-falsos-fiscais-agindo-contra-
comerciantes-locais/ 

Procon alerta para a ação de falsos fiscais agindo contra 
comerciantes locais 

Informações falsas estariam anunciando lockdown em Campina Grande 

Na tarde desta segunda-feira, 9, o Procon Campina Grande recebeu uma denúncia grave de 
que tem pessoas se passando por fiscais do órgão municipal e visitando lojas no Centro da 
cidade com ameaças de que após o primeiro turno das eleições a Prefeitura irá fechar todos os 
estabelecimentos comerciais, implantando um novo lockdown em virtude da pandemia de 
covid-19. Sobre isso o coordenador executivo do Procon Campina Grande, Rivaldo Rodrigues 
esclarece: 
“Quaisquer iniciativas neste sentido são falsas, o Procon não age dessa forma, ameaçando, 
coagindo, pessoas. Fazemos nosso trabalho de acordo com os preceitos do Código de Defesa 
do Consumidor. Com o objetivo de orientar consumidores e fornecedores acerca das leis e 
trabalhando para o equilíbrio das relações consumeristas. 
Os fiscais do Procon estão indo as lojas no intuito de orientar os comerciantes sobre as 
medidas de prevenção a covid-19. Nesta segunda-feira foram distribuídos mais de 1 mil 
panfletos educativos com dicas de prevenção a doença para os lojistas adotarem sobretudo no 
período da Black Friday onde há um maior fluxo de pessoas nas lojas. Nossos fiscais vão 
uniformizados e apresentam documentação. Se o comerciante se deparar com uma pessoa se 
apresentando como funcionário do Procon Municipal, peça imediatamente a identificação e se 
a conversa com o mesmo for neste sentido, de ameaças para o fechamento de lojas, pode ligar 
para nossos telefones”, asseverou Rivaldo. 
A denúncia partiu de empresários do shopping Cirne Center, de que na manhã desta segunda-
feira receberam a visita do falso fiscal, que fez ameaças e usou um discurso de que após as 
eleições o comércio iria ser fechado e quem não obedecesse iria ser penalizado pelo Procon 
Municipal. 
Este caso já está sendo investigado e o suspeito vai responder criminalmente por isso. Se 
algum outro comerciante passou por situação semelhante deve contatar imediatamente o 
Procon nos telefones: 151, (83) 98185-8168, (83) 98186-3609, (83) 98123-0749 e (83) 3065-
8980. 
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
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VEÍCULO SNN DATA 10/11/20 

ASSUNTO Falsos fiscais AVALIAÇÃO Positiva 

https://snn.com.br/procon-campina-grande-alerta-para-a-acao-de-falsos-fiscais-agindo-
contra-comerciantes-locais/ 

Procon Campina Grande alerta para a ação de falsos 
fiscais agindo contra comerciantes locais 
Na tarde desta segunda-feira, 09, o Procon Campina Grande recebeu uma grave 
denúncia sobre a existência de pessoas que estão se passando por fiscais do órgão 
municipal. Essas pessoas estão visitando lojas no centro da cidade com ameaças de 
que, após o primeiro turno das eleições, a Prefeitura Municipal vai fechar todos os 
estabelecimentos comerciais, implantando um novo lockdown em virtude da 
pandemia da Covid-19. Sobre isso o coordenador executivo do Procon Campina 
Grande, Rivaldo Rodrigues apresentou alguns esclarecimentos. 
“Quaisquer iniciativas neste sentido são falsas. O Procon não age dessa forma, 
ameaçando, coagindo, pessoas. Fazemos nosso trabalho de acordo com os preceitos 
do Código de Defesa do Consumidor. Com o objetivo de orientar consumidores e 
fornecedores sobre as leis e trabalhando para o equilíbrio das relações consumeristas. 
Os fiscais do Procon estão indo às lojas no intuito de orientar aos comerciantes sobre 
as medidas de prevenção contra a Covid-19. Nesta segunda-feira foram distribuídos 
mais de mil panfletos educativos, com dicas de prevenção a doença para os lojistas 
adotarem, sobretudo no período da Black Friday, onde há um maior fluxo de pessoas 
nas lojas. Nossos fiscais vão uniformizados e apresentam documentação. Se o 
comerciante se deparar com uma pessoa se apresentando como funcionário do Procon 
Municipal, peça imediatamente a identificação e, se a conversa com o mesmo for 
neste sentido, de ameaças para o fechamento de lojas, pode ligar para nossos 
telefones”, asseverou Rivaldo. 
A denúncia partiu de empresários do Shopping Cirne Center de que, na manhã desta 
segunda-feira, receberam a visita do falso fiscal que fez ameaças e usou um discurso 
de que, após as eleições, o comércio seria fechado e quem não obedecesse iria ser 
penalizado pelo Procon Municipal. Este caso já está sendo investigado e o suspeito vai 
responder criminalmente por isso. Se algum outro comerciante passou por situação 
semelhante deve contatar imediatamente o Procon, por meio dos telefones: 151, (83) 
98185-8168, (83) 98186-3609, (83) 98123-0749 e (83) 3065-8980. 
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Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
(PROCON de Campina Grande/PB) 

VEÍCULO Notícias R& DATA 10/11/20 

ASSUNTO Falsos fiscais AVALIAÇÃO Positiva 

https://noticias.r7.com/cidades/procon-cg-alerta-sobre-acao-de-amecas-a-comerciantes-
10112020 

 
Procon-CG alerta sobre ação de ameças a comerciantes 
O Procon de Campina Grande alertou, nesta terça-feira (10), para uma ação 
O Procon de Campina Grande alertou, nesta terça-feira (10), para uma ação contra 
comerciantes da cidade. Pessoas estariam se passando por fiscais do órgão municipal e 
dizendo que os estabelecimentos vão fechar novamente após o 1º turno das Eleições 2020, 
que ocorre no próximo domingo (15). 
A denúncia partiu de empresários do Shopping Cirne Center. O caso está sendo investigado e, 
assim que forem identificados, os suspeitos vão responder criminalmente pelo ato. Não há 
registro de cobrança de valores financeiros por parte dos falsos fiscais. O objetivo dos falsos 
fiscais seria somente assustar os comerciantes. O Procon de Campina Grande pede vítimas de 
situação semelhante entre em contato por meio dos telefones: 151, 9 8185-8168, 98186-3609, 
98123-0749 e 3065-8980. 

 
“O Procon não age dessa forma, ameaçando, coagindo, pessoas. Quaisquer iniciativas neste 
sentido são falsas. Fazemos nosso trabalho de acordo com os preceitos do Código de Defesa 
do Consumidor. Se o comerciante se deparar com uma pessoa se apresentando como 
funcionário do Procon Municipal, peça imediatamente a identificação e, se a conversa com o 
mesmo for neste sentido, de ameaças para o fechamento de lojas, pode ligar para nossos 
telefones”, diz o coordenador executivo do Procon-CG, Rivaldo Rodrigues. 
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VEÍCULO Portal Correio DATA 10/11/20 

ASSUNTO Falsos fiscais AVALIAÇÃO Positiva 

https://portalcorreio.com.br/procon-cg-alerta-sobre-acao-de-amecas-a-comerciantes/ 

 

Procon-CG alerta sobre ação de ameças a comerciantes 

Pessoas estariam se passando por fiscais do órgão municipal e dizendo que os 

estabelecimentos vão fechar novamente após o 1º turno das Eleições 2020 

O Procon de Campina Grande alertou, nesta terça-feira (10), para uma ação 

contra comerciantes da cidade. Pessoas estariam se passando por fiscais do 
órgão municipal e dizendo que os estabelecimentos vão fechar novamente 

após o 1º turno das Eleições 2020, que ocorre no próximo domingo (15). 

A denúncia partiu de empresários do Shopping Cirne Center. O caso está 

sendo investigado e, assim que forem identificados, os suspeitos vão 

responder criminalmente pelo ato. Não há registro de cobrança de valores 

financeiros por parte dos falsos fiscais. O objetivo dos falsos fiscais seria 

somente assustar os comerciantes. O Procon de Campina Grande pede 

vítimas de situação semelhante entre em contato por meio dos telefones: 

151, 9 8185-8168, 98186-3609, 98123-0749 e 3065-8980. 

“O Procon não age dessa forma, ameaçando, coagindo, pessoas. Quaisquer 

iniciativas neste sentido são falsas. Fazemos nosso trabalho de acordo com 

os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Se o comerciante se 

deparar com uma pessoa se apresentando como funcionário do Procon 

Municipal, peça imediatamente a identificação e, se a conversa com o 

mesmo for neste sentido, de ameaças para o fechamento de lojas, pode 

ligar para nossos telefones”, diz o coordenador executivo do Procon-CG, 

Rivaldo Rodrigues. 
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VEÍCULO Paraibaonline DATA 10/11/20 

ASSUNTO Falsos fiscais AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/11/procon-alerta-sobre-falsa-informacao-de-lockdown-
em-campina-grande/ 

 

Procon alerta sobre falsa informação de lockdown em 

Campina Grande 
O Procon de Campina Grande alerta sobre a ação de falso fiscal no comércio da cidade. 
De acordo com a autarquia, um homem está se passando por um fiscal e está visitando 
estabelecimentos comerciais localizados no Centro do município. 
Durante as visitas, ele informa que haverá novo lockdown a partir da próxima semana. 
O Procon ressalta que as informações são falsas. Os fiscais da autarquia que visitam os 
estabelecimentos comerciais estão uniformizados e apresentam a documentação. 
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VEÍCULO Banca de Jornalistas DATA 10/11/20 

ASSUNTO Black Friday AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.bancadejornalistas.com.br/procon-campina-grande-inicia-operacao-black-
friday-com-trabalho-educativo-junto-a-lojistas 

Procon Campina Grande inicia Operação Black Friday 

com trabalho educativo junto a lojistas 

Equipes do Procon Campina Grande já estão nas ruas do comércio local realizando um 
trabalho educativo com os comerciantes e seus colaboradores. O objetivo dessa ação é 
garantir uma Black Friday tranquila, sem aglomerações e riscos de aumento no número de 
casos da Covid-19 na cidade. Foram distribuídos, somente nesta segunda-feira, 09, mais de mil 
panfletos contendo orientações aos fornecedores e dicas sobre como evitar a propagação do 
novo coronavírus. 
“Sabemos que os comerciantes já estão tomando os cuidados necessários. Mas a Black Friday, 
que será no dia 27, é um dia atípico, de fluxo intenso de consumidores nas lojas em busca de 
preços atrativos. É também a primeira vez que ocorre num período de pandemia de um vírus 
que se propaga com facilidade, como é o caso do novo coronavírus. Estamos prevendo que 
muitas pessoas vão preferir não arriscar e realizar suas compras por via on-line. Mas, as lojas 
têm que se preparar para receber clientes, oferecendo condições necessárias para realizar 
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suas compras com segurança”, explicou Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon 
Campina Grande. 
Entre as recomendações do Procon Municipal está a necessidade de o lojista só permitir a 
entrada de clientes usando máscaras. O mesmo deverá ser feito por todos os colaboradores e 
prestadores de serviço da loja, que devem estar com seus equipamentos de proteção. O 
número de clientes, no interior do estabelecimento, também deverá ser limitado até 50% da 
capacidade total do recinto. 
Outra recomendação é de que o piso, que leva aos caixas, deve estar sinalizado com uma 
distância de, no mínimo, 1,5 metros entre os clientes. A loja deverá disponibilizar álcool 70% 
ou lavatórios, com água e sabão, para que clientes e colaboradores possam utilizar para lavar 
as mãos. Mais informações podem ser acessadas nos protocolos disponibilizados que foram 
disponibilizados no site do Procon. O acesso pode ser feito no 
link https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/cartilhas/. 
Além desse trabalho educativo junto a fornecedores, o Procon está realizando pesquisas dos 
principais produtos colocados em oferta de preços, nesta época. “Semanalmente estamos 
pesquisando os preços, que serão divulgados no dia 25 deste mês, para que o consumidor 
possa usar como referência na hora das compras”, declarou Rivaldo. 
O coordenador reforça ainda que o papel do Procon é contribuir para a efetivação das leis que 
protegem o consumidor, no caso o Código de Defesa do Consumidor e leis correlatas. Para 
isso, atua junto aos fornecedores com um trabalho educativo e de mediador de conflitos 
consumeristas. 
Rodrigues destaca que o Procon não coage e nem age com truculência contra lojistas, clientes 
ou fornecedores. A meta é trabalhar para manter o equilíbrio nas relações de consumo. 
Segundo ele, neste período de campanha eleitoral, há informações falsas circulando e o 
Procon foi mais uma vítima dessas mentiras. “Na tarde de ontem, pessoas mal intencionadas 
se passaram por fiscais do órgão e visitaram lojas da cidade com discurso de ameaças e 
coerção, usando o nome do prefeito e do Procon. Eles ameaçavam os comerciantes e diziam 
que o prefeito iria fechar todas as lojas, após o primeiro turno das eleições. Um novo 
lockdown. E que o Procon iria multar e atuar os comerciantes que desobedecessem. Tudo isso 
é mentira”, declarou. 
O coordenador do Procon afirma que a situação da Covid-19, em Campina Grande, está 
equilibrada, que as pessoas adotaram as medidas profiláticas orientadas pela Secretaria de 
Saúde do Município e estão se cuidando. Ele destaca que o prefeito já está preparando a 
cidade para ficar ainda mais bonita, antecipando o Natal Iluminado para antes da Black Friday, 
com objetivo de ajudar o comércio local a se reerguer. 
“Houve muitas perdas neste período de pandemia. Não há indícios de que vá acontecer um 
novo lockdown na cidade”, explicou o coordenador. 
Codecom PMCG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.23.mktid3.com/go/f9b8c46eb42-089286936235b0397b318018314be51-3fc52f3e5ezI9eLFmDe2lze8ruLy
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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 R7 DATA 14/11/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://noticias.r7.com/cidades/cesta-mais-cara-em-cg-compromete-quase-60-do-salario-
minimo-14112020 

Já está disponível no site do Procon Campina Grande a nova pesquisa de preços da cesta 
básica regional. Para o mês de novembro, o campinense pagou um valor médio de R$ 607,40. 
Em comparação com o mês de outubro, que teve preço de R$ 584,72, constata-se um 
aumento de R$ 22,68, ou seja, 3,9%. A pesquisa de preços foi realizada no período de 6 a 11 de 
novembro em 60 supermercados da cidade. 
Veja aqui todos os preços e locais pesquisados 
Considerando o rendimento familiar de quem ganha um salário mínimo (R$ 1.045), o 
comprometimento foi de aproximadamente 58,1%, restando 41,9%, que é o equivalente em 
termos absolutos a R$ 437,60, destinados a outras despesas. 
Com relação aos produtos que apresentaram maior diferença de preços entre os 
supermercados visitados estão o mamão, com quilo que chega a variar de R$ 1,49 a R$ 6,99, e 
o pacote com quatro unidades de papel higiênico, que chega a custar de R$ 1,55 a R$ 5,49. 
Já os produtos do grupo de carnes e derivados apresentaram a menor variação de preços: a 
dúzia de ovos brancos (36,46%), o quilo da carne de sol (39,71%) e o quilo da carne de frango 
(54,79%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/cesta-basica-regional-novembro-2/
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VEÍCULO Portal Correio DATA 14/11/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://portalcorreio.com.br/cesta-basica-sobe-em-cg-e-compromete-quase-60-do-salario-
minimo/ 

Cesta básica sobe em Campina Grande e compromete quase 

60% do salário mínimo 

Considerando rendimento familiar de um salário mínimo (R$ 1.045), o comprometimento foi 
de aproximadamente 58,1% 

Já está disponível no site do Procon Campina Grande a nova pesquisa de 
preços da cesta básica regional. Para o mês de novembro, o campinense 

pagou um valor médio de R$ 607,40. Em comparação com o mês de 

outubro, que teve preço de R$ 584,72, constata-se um aumento de R$ 
22,68, ou seja, 3,9%. A pesquisa de preços foi realizada no período de 6 a 

11 de novembro em 60 supermercados da cidade. 

Considerando o rendimento familiar de quem ganha um salário mínimo (R$ 

1.045), o comprometimento foi de aproximadamente 58,1%, restando 
41,9%, que é o equivalente em termos absolutos a R$ 437,60, destinados a 

outras despesas. 

Com relação aos produtos que apresentaram maior diferença de preços 
entre os supermercados visitados estão o mamão, com quilo que chega a 

variar de R$ 1,49 a R$ 6,99, e o pacote com quatro unidades de papel 

higiênico, que chega a custar de R$ 1,55 a R$ 5,49. 
Já os produtos do grupo de carnes e derivados apresentaram a menor 

variação de preços: a dúzia de ovos brancos (36,46%), o quilo da carne de 

sol (39,71%) e o quilo da carne de frango (54,79%). 
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VEÍCULO SNN DATA 15/11/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://snn.com.br/cesta-basica-regional-tem-aumento-de-39-em-campina-grande/ 

Cesta básica sobe em Campina Grande e compromete quase 

60% do salário mínimo 

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

da Cesta Básica Regional. Para o mês de novembro o campinense pagou um 

valor médio de R$ 607,40. Em comparação com o mês de outubro, cujo preço 

foi R$ 584,72 constata-se um aumento de R$ 22,68, ou seja, 3,9%. A pesquisa 

de preços foi realizada no período de 06 a 11 do presente mês em 60 

supermercados da cidade. 

Considerando o rendimento familiar de quem ganha um salário mínimo (R$ 

1.045,00) o comprometimento foi de aproximadamente  58,1%, restando 

41,9%, que é o equivalente em termos absolutos a 437,60 reais. Ou seja, este 

valor de 437,60 reais seria destinado a outros compromissos tais como água, 

energia, internet, transporte dentre outras despesas. 

Com relação aos produtos que apresentaram maior diferença de preços entre 

os supermercados visitados estão o mamão, cujo quilo chega a variar de R$ 

1,49 a R$ 6,99 e o pacote com quatro unidades de papel higiênico que chega a 

custar de R$ 1,55 a R$ 5,49. Já os produtos do grupo das Carnes e Derivados 

apresentaram a menor variação de preços, a dúzia de ovos brancos (36,46%), 

o quilo da carne de sol (39,71%) e o quilo da carne de frango (54,79%). 

Todos os preços e endereços dos estabelecimentos visitados já estão 

disponíveis no site do Procon Campina Grande no 

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

 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
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VEÍCULO Iparaíba DATA 16/11/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

http://iparaiba.com.br/index.php/2020/11/16/cesta-basica-regional-tem-aumento-de-39/ 

Cesta Básica Regional tem aumento 

de 3,9% 

Já está disponível no site do Procon Campina Grande a nova pesquisa de 
preços da Cesta Básica Regional. Para o mês de novembro o campinense 

pagou um valor médio de R$ 607,40. Em comparação com o mês de 
outubro, cujo preço foi R$ 584,72 constata-se um aumento de R$ 22,68, 
ou seja, 3,9%. A pesquisa de preços foi realizada no período de 06 a 11 
do presente mês em 60 supermercados da cidade.  

Considerando o rendimento familiar de quem ganha um salário mínimo 
(R$ 1.045,00) o comprometimento foi de aproximadamente  58,1%, 
restando 41,9%, que é o equivalente em termos absolutos a 437,60 
reais. Ou seja, este valor de 437,60 reais seria destinado a outros 

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

Com relação aos produtos que apresentaram maior diferença de preços 

entre os supermercados visitados estão o mamão, cujo quilo chega a 
variar de R$ 1,49 a R$ 6,99 e o pacote com quatro unidades de papel 
higiênico que chega a custar de R$ 1,55 a R$ 5,49. Já os produtos do 
grupo das Carnes e Derivados apresentaram a menor variação de 

preços, a dúzia de ovos brancos (36,46%), o quilo da carne de sol 
(39,71%) e o quilo da carne de frango (54,79%).  

Todos os preços e endereços dos estabelecimentos visitados já estão 

disponíveis no site do Procon Campina Grande no 
link https://procon.campinagrande.pb.gov.br/.  

 

 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
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CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos 
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VEÍCULO Radioborborema DATA 16/11/20 

ASSUNTO PIx AVALIAÇÃO Positiva 

https://radioborborema.com.br/pix-comeca-a-funcionar-e-procon-campina-grande-traz-
algumas-orientacoes/ 

Pix começa a funcionar e Procon Campina 

Grande traz algumas orientações 
Começou a funcionar a partir desta segunda-feira, 16, o Pix.  Um novo jeito de receber, pagar e 
transferir dinheiro, criado pelo Banco Central do Brasil, e disponível para todas as pessoas e 
empresas que possuam conta corrente, poupança ou conta de pagamento pré-paga em uma 
das 762 instituições aprovadas pelo Banco Central. Um modo rápido, fácil, seguro, disponível 
no seu celular e funcionando 24h todos os dias. 
Confira a lista das instituições que estão aptas a trabalhar com o Pix no 

endereço //www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/ListadeparticipantesdoPix.pd

f 
O Procon Campina Grande traz algumas orientações sobre o Pix para que o consumidor não 
seja vítima de golpes, fraudes e roubo de dados.  A forma mais segura de fazer o cadastro de 
uma chave do Pix é pelo aplicativo do banco ou fintech que o consumidor possua conta. Ou 
seja, o consumidor não precisa fazer downloads de aplicativos, pois o Pix é um sistema que 
será integrado aos demais aplicativos de pagamentos de bancos. 
Ao acessar seu aplicativo de banco ou fintech a opção de registro ao Pix deve estar clara, em 
destaque na tela inicial. Para fazer transferência ou pagamento é preciso apenas ter a chave 
Pix de quem vai receber o dinheiro, em vez de informações sobre agência, conta e dados 
pessoais do recebedor. 
Esteja atento a contatos que sejam recebidos, neste período, seja por aplicativo de 
mensagens, SMS, e-mail e até mesmo por ligações telefônicas, pedindo ao consumidor que 
atualize seus dados cadastrais ou clique em algum link. Não responda ou acesse a mensagem, 
pois, com certeza, é uma fraude. Ao se deparar com uma situação destas, o consumidor deve 
entrar em contato imediatamente com a sua agência bancária para buscar mais informações. 
Sobre limites, o Banco Central explica que não há um limite mínimo para pagamentos ou 
transferências, via Pix. No entanto, as instituições que ofertam o Pix podem estabelecer limites 
máximos de valor com o intuito em reduzir riscos de fraude, lavagem de dinheiro e 
financiamentos ilícitos. No site do Banco Central há perguntas e respostas sobre o novo 
sistema de pagamentos. 
Segundo o Banco Central até ontem, 15 de novembro, já haviam sido cadastradas mais de 71 
milhões de chaves Pix e realizadas mais de 1 milhão e 900 mil transações entre instituições 
diferentes, com um montante financeiro que passou de 780 milhões de reais. Mais 
informações sobre isso podem ser acessadas no site do Banco Central no 

link //www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix. 
 
 
 

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/ListadeparticipantesdoPix.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/ListadeparticipantesdoPix.pdf
https://www.23.mkitd3.com/go/748023d9e9dd5fa2bb8b4-3f96d5df9676508a7-0eb9496b7469e5ezI9eLYPoe2lQe8ryLi
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VEÍCULO SNN DATA 16/11/20 

ASSUNTO PIx AVALIAÇÃO Positiva 

https://radioborborema.com.br/pix-comeca-a-funcionar-e-procon-campina-grande-traz-
algumas-orientacoes/ 

Pix começa a funcionar e Procon Campina 

Grande traz algumas orientações 

Começou a funcionar a partir desta segunda-feira, 16, o Pix.  Um novo jeito de 

receber, pagar e transferir dinheiro, criado pelo Banco Central do Brasil, e 

disponível para todas as pessoas e empresas que possuam conta corrente, 

poupança ou conta de pagamento pré-paga em uma das 762 instituições 

aprovadas pelo Banco Central. Um modo rápido, fácil, seguro, disponível no seu 

celular e funcionando 24h todos os dias. 

Confira a lista das instituições que estão aptas a trabalhar com o Pix no 

endereço https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/Listadepar

ticipantesdoPix.pdf 

O Procon Campina Grande traz algumas orientações sobre o Pix para que o 

consumidor não seja vítima de golpes, fraudes e roubo de dados.  A forma mais 

segura de fazer o cadastro de uma chave do Pix é pelo aplicativo do banco ou 

fintech que o consumidor possua conta. Ou seja, o consumidor não precisa 

fazer downloads de aplicativos, pois o Pix é um sistema que será integrado aos 

demais aplicativos de pagamentos de bancos. 

Ao acessar seu aplicativo de banco ou fintech a opção de registro ao Pix deve 

estar clara, em destaque na tela inicial. Para fazer transferência ou pagamento 

é preciso apenas ter a chave Pix de quem vai receber o dinheiro, em vez de 

informações sobre agência, conta e dados pessoais do recebedor. 

Esteja atento a contatos que sejam recebidos, neste período, seja por aplicativo 

de mensagens, SMS, e-mail e até mesmo por ligações telefônicas, pedindo ao 

consumidor que atualize seus dados cadastrais ou clique em algum link. Não 

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/ListadeparticipantesdoPix.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/ListadeparticipantesdoPix.pdf
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responda ou acesse a mensagem, pois, com certeza, é uma fraude. Ao se 

deparar com uma situação destas, o consumidor deve entrar em contato 

imediatamente com a sua agência bancária para buscar mais informações. 

Sobre limites, o Banco Central explica que não há um limite mínimo para 

pagamentos ou transferências, via Pix. No entanto, as instituições que ofertam 

o Pix podem estabelecer limites máximos de valor com o intuito em reduzir 

riscos de fraude, lavagem de dinheiro e financiamentos ilícitos. No site do 

Banco Central há perguntas e respostas sobre o novo sistema de pagamentos. 

Segundo o Banco Central até ontem, 15 de novembro, já haviam sido 

cadastradas mais de 71 milhões de chaves Pix e realizadas mais de 1 milhão e 

900 mil transações entre instituições diferentes, com um montante financeiro 

que passou de 780 milhões de reais. Mais informações sobre isso podem ser 

acessadas no site do Banco Central no 

link https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix. 
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http://www.23.mkitd3.com/go/748023d9e9dd5fa2bb8b4-3f96d5df9676508a7-0eb9496b7469e5ezI9eLYPoe2lQe8ryLi
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Procon inicia Operação Black Friday 

Equipes do Procon Campina Grande já estão nas ruas do comércio local realizando um 
trabalho educativo com os comerciantes e seus colaboradores. O objetivo dessa ação é 
garantir uma Black Friday tranquila, sem aglomerações e riscos de aumento no número de 
casos da Covid-19 na cidade. Foram distribuídos, somente nesta segunda-feira, 09, mais de mil 
panfletos contendo orientações aos fornecedores e dicas sobre como evitar a propagação do 
novo coronavírus. 
“Sabemos que os comerciantes já estão tomando os cuidados necessários. Mas a Black Friday, 
que será no dia 27, é um dia atípico, de fluxo intenso de consumidores nas lojas em busca de 
preços atrativos. É também a primeira vez que ocorre num período de pandemia de um vírus 
que se propaga com facilidade, como é o caso do novo coronavírus. Estamos prevendo que 
muitas pessoas vão preferir não arriscar e realizar suas compras por via on-line. Mas, as lojas 
têm que se preparar para receber clientes, oferecendo condições necessárias para realizar 
suas compras com segurança”, explicou Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon 
Campina Grande. 
Entre as recomendações do Procon Municipal está a necessidade de o lojista só permitir a 
entrada de clientes usando máscaras. O mesmo deverá ser feito por todos os colaboradores e 
prestadores de serviço da loja, que devem estar com seus equipamentos de proteção. O 
número de clientes, no interior do estabelecimento, também deverá ser limitado até 50% da 
capacidade total do recinto. 
Outra recomendação é de que o piso, que leva aos caixas, deve estar sinalizado com uma 
distância de, no mínimo, 1,5 metros entre os clientes. A loja deverá disponibilizar álcool 70% 
ou lavatórios, com água e sabão, para que clientes e colaboradores possam utilizar para lavar 
as mãos. Mais informações podem ser acessadas nos protocolos disponibilizados que foram 
disponibilizados no site do Procon. O acesso pode ser feito no 

link https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/cartilhas/. 
Além desse trabalho educativo junto a fornecedores, o Procon está realizando pesquisas dos 
principais produtos colocados em oferta de preços, nesta época. “Semanalmente estamos 
pesquisando os preços, que serão divulgados no dia 25 deste mês, para que o consumidor 
possa usar como referência na hora das compras”, declarou Rivaldo. 
O coordenador reforça ainda que o papel do Procon é contribuir para a efetivação das leis que 
protegem o consumidor, no caso o Código de Defesa do Consumidor e leis correlatas. Para 
isso, atua junto aos fornecedores com um trabalho educativo e de mediador de conflitos 
consumeristas. 
Rodrigues destaca que o Procon não coage e nem age com truculência contra lojistas, clientes 
ou fornecedores. A meta é trabalhar para manter o equilíbrio nas relações de consumo. 
Segundo ele, neste período de campanha eleitoral, há informações falsas circulando e o 

http://www.23.mktid3.com/go/f9b8c46eb42-089286936235b0397b318018314bef8-85f-29-e5ezI9eLFmDe2lze8ruLy


24 

 

Procon foi mais uma vítima dessas mentiras. “Na tarde de ontem, pessoas mal intencionadas 
se passaram por fiscais do órgão e visitaram lojas da cidade com discurso de ameaças e 
coerção, usando o nome do prefeito e do Procon. Eles ameaçavam os comerciantes e diziam 
que o prefeito iria fechar todas as lojas, após o primeiro turno das eleições. Um novo 
lockdown. E que o Procon iria multar e atuar os comerciantes que desobedecessem. Tudo isso 
é mentira”, declarou. 
O coordenador do Procon afirma que a situação da Covid-19, em Campina Grande, está 
equilibrada, que as pessoas adotaram as medidas profiláticas orientadas pela Secretaria de 
Saúde do Município e estão se cuidando. Ele destaca que o prefeito já está preparando a 
cidade para ficar ainda mais bonita, antecipando o Natal Iluminado para antes da Black Friday, 
com objetivo de ajudar o comércio local a se reerguer.  
“Houve muitas perdas neste período de pandemia. Não há indícios de que vá acontecer um 
novo lockdown na cidade”, explicou o coordenador. 
 
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Banca de Jornalistas DATA 17/11/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.bancadejornalistas.com.br/pesquisa-do-procon-campina-grande-revela-
reducao-no-preco-do-gas-de-cozinha 

 
Pesquisa do Procon Campina Grande revela redução no preço 
do gás de cozinha 

A pesquisa mensal realizada pelo Procon Campina Grande, no 

segmento de revenda do gás de cozinha e água mineral, 

revela que o consumidor campinense pode economizar até R$ 

16,00 na compra do botijão de 13 quilos do gás de cozinha. A 

pesquisa, realizada no dia 16 deste mês em 20 

estabelecimentos na cidade, mostra que o produto pode ser 

encontrado por preços que variam de R$ 64,00 e R$ 80,00. 

O levantamento mostrou também que, em comparação com a 

última pesquisa, cujo preço médio do gás de cozinha foi de R$ 

75,00, constatou-se uma redução de R$ 0,79, ou seja, 1,05% 

no valor do produto. 

Com relação à compra da água mineral, segundo esse 

levantamento do Procon, se houver uma boa pesquisa na 
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hora da compra o consumidor pode economizar até três reais 

na aquisição do produto, dependendo da marca e do 

estabelecimento onde a água mineral é vendida. 

Das quatro marcas de água mineral pesquisadas foi verificado 

que o galão de água de 20 litros da Indaiá permanece sendo 

o mais caro, com uma faixa de preços que vai de R$ 8,00 até 

R$ 11,00. A marca Sublime é a segunda mais cara e o 

consumidor pode encontrar este produto a preços que vão de 

R$ 6,00 até R$ 7,50. Depois vem a marca Savoy que 

apresenta uma variação de preços de 50% e a Santa Vitória 

com a menor diferença de preços, de 11,11%. 

A pesquisa completa com os valores, nomes e endereços dos 

estabelecimentos visitados durante a pesquisa estão 

disponíveis no site do Procon Campina Grande, no 

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

Codecom PMCG 
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Com proximidade da Black Friday plataforma Compra 
Solidária registra aumento de cadastros 
A pandemia, causada pelo novo coronavírus, tem alterado a 

relação do consumidor com a compra por aplicativos e lojas 

virtuais e isso, com certeza, vai se refletir na Black Friday 

deste ano, que acontecerá no dia 27 deste mês. Devido às 

medidas sanitárias, necessárias para a prevenção e controle 

http://www.23.mkitd3.com/go/7a5f8892e011--f71a-c4a66d97a7520325-0-0fce51-3fc52f3e5ezI9eM1kTe2lTe8rurr
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da Covid-19, acredita-se que muitas pessoas buscarão fazer 

suas compras por meio virtual. Para facilitar a vida dos 

consumidores e comerciantes, o Procon Campina Grande 

criou a plataforma de vendas on-line Compra Solidária. 

O Compra Solidária é um marketplace, ou seja, um e-

commerce que, neste caso, é mediado pelo Procon Campina 

Grande. Uma plataforma em que vários lojistas se inscrevem 

gratuitamente e vendem seus produtos por via virtual. Já os 

consumidores podem ter a garantia do Selo Procon de 

Qualidade de que todas as lojas inscritas passaram por uma 

avaliação prévia do órgão de proteção ao consumidor. 

Atualmente existem várias lojas inscritas e nos últimos dias, 

com a proximidade da Black Friday, esse número tem 

aumentado consideravelmente. A expectativa do coordenador 

executivo do Procon Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, é 

de que até o dia 27 mais de 200 lojas se cadastrem na 

plataforma. 

“Até duas semanas atrás a média era de três a quatro lojas 

se cadastrando, por semana, na plataforma. Mas, desde a 

semana passada, tivemos uma mudança e esse número 

passou a ser diário. A plataforma está tendo um bom volume 

de visitas e isso tem chamado à atenção dos comerciantes 

locais, que não querem ficar de fora dessa grande vitrine 

virtual” explicou Rivaldo. 

A plataforma Compra Solidária tem um leque diversificado de 

serviços, desde a venda de artesanato, comida, roupas e 

acessórios, até a prestação de serviços de eletricista, 

encanador, beleza, aulas de reforço, venda de material de 

construção, limpeza de sofás e estofados de carros, entre 

outros. Para o comerciante que ainda não se cadastrou o 

processo é simples. Basta acessar o 
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link http://compreemcampina.com.br/ onde existe um 

manual com todas as instruções sobre como proceder. 

“Lembrando que o Compra Solidária não serve para fazer 

transações comerciais. É um espaço para a divulgação do 

serviço e as 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”, 

orientou Rivaldo. 

 

 

 
 

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 17/11/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://portalcorreio.com.br/preco-do-gas-de-cozinha-cai-em-cg-e-mais-caro-fica-em-r-80/ 

 

Preço do gás de cozinha cai em CG e mais caro fica em 
R$ 80 

Pesquisa foi realizada no dia 16 deste mês em 20 

estabelecimentos na cidade e divulgada nesta terça (17) 

A pesquisa mensal realizada pelo Procon Campina Grande, no segmento 

de revenda do gás de cozinha e água mineral, revela que o consumidor 

campinense pode economizar até R$ 16 na compra do botijão de 13 

quilos do gás de cozinha. 

A pesquisa, realizada no dia 16 deste mês em 20 estabelecimentos na 

cidade e divulgada nesta terça (17), mostra que o produto pode ser 

encontrado por preços que variam de R$ 64 e R$ 80. O valor máximo 

chegou a ser R$ 105. 

http://www.23.mkitd3.com/go/cf1-9082e77410-7ff9f-6cc774958a325990-655e51-3fc52f3e5ezI9eM1zye2lVe8ruLC
https://portalcorreio.com.br/gas-de-cozinha-ja-e-vendido-a-r-105-em-campina-grande/
https://portalcorreio.com.br/gas-de-cozinha-ja-e-vendido-a-r-105-em-campina-grande/
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O levantamento mostrou também que, em comparação com a última 

pesquisa, que teve preço médio do gás de cozinha em R$ 75, constatou-

se uma redução de R$ 0,79, ou seja, 1,05% no valor do produto. 

Água mineral 

Com relação à compra da água mineral, segundo esse levantamento do 

Procon, se houver uma boa pesquisa na hora da compra o consumidor 

pode economizar até três reais na aquisição do produto, dependendo da 

marca e do estabelecimento onde a água mineral é vendida. 

Das quatro marcas de água mineral pesquisadas foi verificado que o 

galão de água de 20 litros da Indaiá permanece sendo o mais caro, com 

uma faixa de preços que vai de R$ 8 até R$ 11. 

A marca Sublime é a segunda mais cara e o consumidor pode encontrar 

este produto a preços que vão de R$ 6 até R$ 7,50. Depois vem a marca 

Savoy que apresenta uma variação de preços de 50% e a Santa Vitória 

com a menor diferença de preços, de 11,11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO G1 PB DATA 17/11/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/11/17/preco-do-gas-de-cozinha-tem-
diferenca-de-ate-r-16-em-campina-grande-diz-procon.ghtml 

Preço do gás de cozinha tem 
diferença de até R$ 16 em Campina 
Grande, diz Procon 
Valor cobrado pelo produto é vendido de R$ 64 a R$ 80. 

O preço do gás de cozinha comercializado no botijão de 13 quilos pode ser 
comprado com uma diferença de até R$ 16, em Campina Grande, conforme 
dados de um pesquisa divulgada pelo Procon Municipal nesta terça-feira (17). 
O produto é vendido de R$ 64 a R$ 80. 

O levantamento foi feito na segunda-feira (16), em 20 
estabelecimentos da cidade. O preço médio para venda do produto é 
de R$ 74,21. Já na pesquisa anterior era de R$ 75. 
Já o galão de 20 litros de água mineral pode variar entre R$ 4 e R$ 
11. O valor varia conforme a marca e o estabelecimento que o produto 
é vendido. 

A pesquisa completa com os valores, nomes e endereços dos 
estabelecimentos visitados está disponível no site do 
Procon Campina Grande. 

 

 

 

 

 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
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Procon faz balanço das ações do 

órgão nestes oito meses de pandemia 

O coordenador executivo do Procon Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, 
fez um balanço das ações executadas pelo órgão nesses meses de 

pandemia causada pela Covid-19. Ele ressaltou que o Procon é um órgão 
cuja missão é ajudar as pessoas que residem no município e que, de 
alguma forma, foram lesadas em atividades de compra, venda ou de 
prestação de serviços. No entanto, desde o último mês de março, o 

órgão tem participado ativamente das ações de combate à doença. 

Rodrigues destacou que, durante a quarentena da pandemia da Covid-
19, o Procon Campina Grande teve um importante papel junto a outros 

órgãos do município, como a Secretaria de Saúde, Gerência de Vigilância 
Sanitária  (Gevisa) e a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente 
(Sesuma), ajudando na fiscalização dos estabelecimentos que na época 
deveriam estar fechados. 

O Procon ainda trabalhou ativamente na divulgação de material 
educativo, produzido no formato de vídeo disponível nas redes sociais do 
órgão e também no formato de cartazes e folderes, com dicas de 
prevenção contra a doença e o fortalecimento da imunidade. A equipe do 

órgão auxiliou também na distribuição de máscaras e na orientação aos 
comerciantes. Além disso, por todo o tempo o órgão contribuiu com 
recursos, oriundos de multas, para a aquisição de equipamentos de 
proteção para os profissionais de saúde, produtos de limpezas para 

sanitização de vias públicas e feiras livres. 

Com a reabertura gradual do comércio, iniciada no mês de julho, o 
Procon Campina Grande mais uma vez auxiliou na divulgação de 

protocolos setoriais com as medidas a serem tomadas por todos os 
segmentos econômicos e na visita aos estabelecimentos, no intuito de 
observar se as medidas sanitárias estavam sendo adotadas. 
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Nestes oito meses de pandemia, além das atribuições habituais do órgão 
de proteção e defesa do consumidor, o Procon Municipal esteve ativo na 

vigilância constante contra o novo coronavírus e no monitoramento da 
doença na cidade. Por isso, o órgão reforça a necessidade de o 
campinense manter os cuidados necessários. 

“Neste período os dias foram árduos. A cada momento tínhamos que 
enfrentar um inimigo invisível e letal, o novo coronavírus, e ainda lidar 
com uma enxurrada de notícias falsas circulando e pessoas mal 
intencionadas usando o nome do Procon para amedrontar e aterrorizar 

comerciantes locais. Os boatos eram os mais absurdos, como um que 
circulou neste período de eleição, dizendo que o Procon não atendia 
servidores públicos do estado. Um contrassenso, pois o órgão tem que 
atender todas as pessoas com problemas consumeristas desde que 

residam em Campina, independente de emprego, cor, estado civil ou 
gênero”, explicou Rivaldo. 

O Procon segue com sua missão junto ao consumidor, seja nas relações 
de consumo, seja na luta contra a Covid-19, para que Campina Grande 

continue apresentando uma estabilização no avanço da doença. “O 
campinense precisa continuar com os cuidados necessários para evitar a 
propagação da doença. Ainda não temos uma vacina disponível e um 
remédio eficaz para o tratamento. Então, todo o cuidado é pouco”, 

reiterou Rodrigues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 
 

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 18/11/20 

ASSUNTO Covid-19 AVALIAÇÃO Positiva 
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pandemia/ 
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https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/11/17/preco-do-gas-de-cozinha-tem-
diferenca-de-ate-r-16-em-campina-grande-diz-procon.ghtml 
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Procon Campina Grande e Febraban orientam população sobre 

o Pix 

Desde o último dia 16 de novembro o Banco Central iniciou as 

operações com o novo sistema Pix, que além de servir como 

sistema para pagamentos instantâneos, apresenta outras 
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funcionalidades que prometem melhorar a vida dos 

consumidores. 

Segurança e praticidade são pontos de destaque para quem 

quer entender o novo Pix. Isso porque, com ele, as pessoas 

poderão fazer transferências e pagamentos que estarão 

disponíveis em segundos, tudo de forma descomplicada e 

utilizando o celular. 

Ao invés de preencher os dados pessoais e bancários, quem 

deseja pagar ou transferir valores precisará informar apenas 

a chave Pix para realizar a transação. 

A chave Pix é a forma de identificação do usuário dentro do 

novo sistema. O usuário poderá vincular seu número de 

celular, seu e-mail, seu CPF ou CNPJ (no caso de empresas). 

O consumidor poderá também deixar que o sistema gere, 

aleatoriamente, um código alfanumérico para ser a sua 

identificação ou para que forme um QR Code. 

O Procon Campina Grande percebeu, que ainda existem 

muitas dúvidas sobre o novo sistema e, em ação articulada 

com a Associação Brasileira de Procons (PROCONSBRASIL), 

buscou a Federação Brasileira dos Bancos (FEEBRABAN), para 

que fosse lançada uma orientação conjunta para os 

consumidores, lojistas e demais usuários do novo sistema. O 

objetivo é demonstrar haver segurança e vantagens no uso 

do novo PIX para todas as pessoas. 

O consumidor ou fornecedor pode conhecer estas e outras 

orientações, lançadas pelos órgãos, através dos telefones do 

Procon Municipal: 151, 3065-8980, 98185-8168, 98186-

3609, 98123-0749 ou fazer uma consulta e download através 

do link https://procon.campinagrande.pb.gov.br/orientacoes-

sobre-o-pix/. 
 

http://www.23.mktid3.com/go/41d3c503e484224f2bc9177ca96ad0f0296c980-be51-3fc52f3e5ezI9eMhpye2mme8ryLq
http://www.23.mktid3.com/go/41d3c503e484224f2bc9177ca96ad0f0296c980-be51-3fc52f3e5ezI9eMhpye2mme8ryLq
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Procon Campina Grande e Febraban 

orientam população sobre o Pix 
Desde o último dia 16 de novembro o Banco Central iniciou as operações com o novo sistema Pix, 

que além de servir como sistema para pagamentos instantâneos, apresenta outras funcionalidades 

que prometem melhorar a vida dos consumidores. 

Segurança e praticidade são pontos de destaque para quem quer entender o novo Pix. Isso porque, 

com ele, as pessoas poderão fazer transferências e pagamentos que estarão disponíveis em segundos, 

tudo de forma descomplicada e utilizando o celular. Ao invés de preencher os dados pessoais e 

bancários, quem deseja pagar ou transferir valores precisará informar apenas a chave Pix para 

realizar a transação. 

A chave Pix é a forma de identificação do usuário dentro do novo sistema. O usuário poderá vincular 

seu número de celular, seu e-mail, seu CPF ou CNPJ (no caso de empresas). O consumidor poderá 

também deixar que o sistema gere, aleatoriamente, um código alfanumérico para ser a sua 

identificação ou para que forme um QR Code. 

O Procon Campina Grande percebeu, que ainda existem muitas dúvidas sobre o novo sistema e, em 

ação articulada com a Associação Brasileira de Procons (PROCONSBRASIL), buscou a Federação 

Brasileira dos Bancos (FEEBRABAN), para que fosse lançada uma orientação conjunta para os 

consumidores, lojistas e demais usuários do novo sistema. O objetivo é demonstrar haver segurança 

e vantagens no uso do novo PIX para todas as pessoas. 

O consumidor ou fornecedor pode conhecer estas e outras orientações, lançadas pelos órgãos, 

através dos telefones do Procon Municipal: 151, 3065-8980, 98185-8168, 98186-3609, 98123-0749 

ou fazer uma consulta e download através do 

link https://procon.campinagrande.pb.gov.br/orientacoes-sobre-o-pix/. 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/orientacoes-sobre-o-pix/
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praca-da-bandeira-para-atender-consumidor 

Procon estará com tenda na Praça da Bandeira para 
atender consumidor 
25/11/2020 | 17h17min 

O “Dia D de Fiscalização da Black Friday”, que começa a partir da meia-noite desta 

quinta-feira (26) 

O Procon de Campina Grande intensificou as ações de fiscalização junto ao comércio 

local, desde o início do mês, para coibir possíveis abusos de lojistas durante a Black 

Friday, que acontece anualmente no mês de novembro, e que este ano acontecerá na 

próxima sexta-feira, 27. Além desse trabalho, durante todo o dia dessa ação 

promocional, o  Procon realizará o “Dia D de Fiscalização da Black Friday”, que começa a 

partir da meia-noite desta quinta-feira, 26, com os fiscais do órgão percorrendo vários 

pontos da cidade e acompanhando os consumidores que fazem plantão nas lojas e 

shoppings, esperando o início das vendas com as ofertas tão esperadas. A partir daí os 

fiscais seguem o dia todo visitando o comércio local. Por outro lado, o Procon estará com 

uma tenda de serviços, na Praça da Bandeira, no Centro, das 8h às 17h, desta sexta-

feira, onde vai tirar dúvidas e receber denúncias dos consumidores. 

 

Com o objetivo de auxiliar o consumidor, o Procon preparou uma pesquisa, na qual estão 
disponíveis preços de celulares, geladeiras, máquinas de lavar, micro-ondas, notebooks, 
móveis, entre outros produtos que mais saem no período. O material está disponível no 
link  https://procon.campinagrande.pb.gov.br/black-friday-2020-pesquisa/. De acordo 
com o coordenador do Procon, Rivaldo Rodrigues, durante a Black Friday o consumidor 
tem que ficar atento à propaganda enganosa com a famosa maquiagem de preços, por 
meio da qual os comerciantes aumentam consideravelmente os preços antes da data do 
evento para depois baixá-los e nomeá-los como “super descontos”. A propaganda 
enganosa também inclui a diferença dos preços anunciados no momento da compra e na 

hora do pagamento no caixa. 

Rivaldo lembra ainda que, em Campina Grande, a Lei Municipal nº 5.508/2014 proíbe as 
lojas instaladas na cidade, de cobrar do consumidor por taxas para entrega e/ou 
montagem de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de informática. “Se o 
consumidor tiver algum problema relacionado a consumo de produtos e serviços, deve 
contatar imediatamente o Procon nos telefones: 151, 3065-8980, 98185-8168, 98186-3609 

e 98123-0749. Ou pelo aplicativo de celular PROCONCG MÓVEL”, frisou Rivaldo Rodrigues. 

Controle sanitário 

Além do trabalho de pesquisa e fiscalização de preços, em preparação para a Black 
Friday, as equipes do Procon distribuíram, durante todo o mês de novembro,  material 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/black-friday-2020-pesquisa/


37 

 

educativo sobre a prevenção à covid-19, para que os comerciantes se organizem e não 
ponham em risco a saúde de clientes e colaboradores das lojas. O material, entre outras 
informações, reforça a orientação para a obrigatoriedade no uso de máscaras para todos, 
clientes e trabalhadores; da necessidade de aferição de temperatura na entrada das 
lojas; da organização de filas e espaços para manter o distanciamento entre as pessoas; e 

a disponibilização de álcool 70%,  para higienização das mãos de todos. 

O coordenador executivo do Procon de Campina Grande Rivaldo Rodrigues espera que, 
este ano, a Black Friday não tenha tanta aglomeração e aconteça mais no meio virtual. 
“Apesar do quadro epidemiológico da covid-19, em Campina, está equilibrado, em 
comparação com outras cidades da Paraíba, nós sabemos que o perigo do contágio pelo 
novo Coronavírus não está afastado. Então, vamos continuar nossa prevenção. Ao invés 
de ir à loja e passar horas em filas e aglomerações, vamos comprar pelas plataformas 
virtuais. Sua saúde é mais importante que qualquer produto. Nós disponibilizamos a 
plataforma Compra Solidária, na qual o consumidor tem disponível um leque diversificado 
de serviços. Para o comerciante que ainda não se cadastrou é simples, basta acessar o 
link http://compreemcampina.com.br/ e lá tem um manual com todas as instruções de 

como proceder”,  orienta Rivaldo. 
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https://paraibaonline.com.br/2020/11/procon-realizara-operacao-durante-black-friday-em-
campina-grande/ 

Procon realizará operação durante Black Friday 

em Campina Grande 
Da Redação*. Publicado em 26 de novembro de 2020 às 11:41. 
O advogado Marcel Brito, do Procon de Campina Grande, anunciou em entrevista a uma 
emissora de rádio que a autarquia realizará uma operação nesta sexta-feira (27) no município. 
O objetivo da operação é coibir possíveis irregularidades durante a Black Friday em 
estabelecimentos da cidade. 
A Black Friday é uma campanha que promove descontos em produtos vendidos pelo varejo. 
– No dia vamos fazer uma operação maior. Teremos dois carros rodando em estabelecimentos 
comerciais – disse. 
Para denunciar irregularidades ao Procon Campina Grande, o consumidor deve ligar para o 
número 151 ou entrar em contato através dos números (83) 9 8185-8168 e 9 8123-0749. 
 
 
 
 
 
 

http://compreemcampina.com.br/
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https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/quatro-lojas-sao-autuadas-e-sete-sao-
notificadas-durante-black-friday-em-jp-e-cg.html 
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https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/11/30/procon-autua-duas-lojas-por-
aglomeracao-de-consumidores-na-black-friday-em-campina-grande.ghtml 

Procon autua duas lojas por 
aglomeração de consumidores na 
Black Friday, em Campina Grande 
Estabelecimentos descumpriram medidas de prevenção ao novo 

coronavírus. Fiscais do órgão não registraram ações que contrariassem o 

Código de Defesa do Consumidor. 

Duas lojas foram autuadas na última sexta-feira (27) durante a realização da 
Black Friday, em Campina Grande. De acordo com o Procon Municipal, os 
estabelecimentos descumpriram medidas de prevenção ao novo coronavírus e 
possibilitaram a aglomeração de consumidores. 

O processo de fiscalização teve início no mês de outubro. Os fiscais 
do órgão, no entanto, não encontraram nenhuma ação que 
contrariasse o Código de Defesa do Consumidor. 
Também na última sexta, o Procon instalou uma tenda na Praça da 
Bandeira, onde durante todo o dia tirou dúvidas e distribuiu material 
educativo. 

 

 

  


