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RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA – OUTUBRO DE 2020 

Matérias sobre as ações do Procon de Campina Grande que saíram 

na mídia local neste período. 

TOTAL DE RELEASES PRODUZIDOS PELA ASCOM: 6 

TOTAL DE NOTÍCIAS PUBLICADAS NA IMPRENSA: 16 em jornais 

online, 4 entrevistas para rádio e 3 entrevistas para TV 

TOTAL DE POSTS PUBLICADOS NO INSTAGRAM E FACEBOOK:  25 

posts 

 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Portal Correio DATA 6/10/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://portalcorreio.com.br/procon-de-campina-grande-recolhe-produtos-vencidos-em-
academias/ 
 

Procon de Campina Grande recolhe produtos 
vencidos em academias 
Maioria dos produtos apreendidos pela fiscalização do Procon Municipal estava com a data de 

validade vencida desde o início de 2020 

No período de 26 a 30 de setembro o Procon de Campina Grande fez uma operação 
com foco em academias de ginástica da cidade. O objetivo era avaliar a qualidade 
dos suplementos alimentares vendidos neste tipo de estabelecimento. Na 
oportunidade foram visitadas doze academias, onde foram encontrados mais de 
250 produtos vencidos sendo comercializados. Como resultado da operação, dez 

academias receberam autos de constatação, com recomendações, e duas foram 
autuadas. 
A maioria dos produtos apreendidos pela fiscalização do Procon Municipal estava 
com a data de validade vencida desde o início de 2020. Mesmo assim, esses artigos 
estavam sendo comercializados normalmente, podendo trazer riscos à saúde dos 
consumidores. 
Os produtos encontrados são aprovados pela Anvisa e pela Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia para auxiliar na nutrição de consumidores que se 
exercitam, para perda de peso, aumento de massa magra e também para obter 
mais energia durante os treinos. No entanto, se usados de forma indevida, sem 
orientação do profissional médico e/ou nutricionista ou se estiverem vencidos, 
podem ser tóxicos ao organismo e levar a sérias complicações. 
O Procon Campina Grande orienta às pessoas que consomem esse tipo de 
suplemento a observarem a data de validade. Caso encontre algum produto 
vencido, deverá descartar imediatamente. E se observar algum estabelecimento 
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vendendo produtos vencidos deverá fazer a denúncia ao Procon, por meio dos 
telefones 151 ou por WhatsApp, nos seguintes números: 98185-8168; 98186-3609 
e 98123-0749. 

 

 
 

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 6/10/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/10/07/procon-recolhe-mais-de-250-produtos-
vencidos-em-academias-de-campina-grande.ghtml 
 

Procon recolhe mais de 250 produtos vencidos em 
academias de Campina Grande 
Pelo menos dez lojas estavam vendendo suplementos vencidos. Duas delas foram autuadas. 

O Procon de Campina Ggrande realizou uma operação de fiscalização nas academias 
de Campina Grande, que aconteceu dos dias 26 a 30 de setembro, e foram 
encontrados mais de 250 produtos vencidos sendo comercializados nos 
estabelecimentos. 
A operação teve como objetivo avaliar a qualidade dos produtos suplementares 
vendidos nessas academias. Com o resultado, dez academias receberam autos de 
constatação, com recomendações, e duas foram autuadas. A maioria dos produtos 
apreendidos pela fiscalização estava sendo comercializada com datas de validade 
vencidas desde o início de 2020. 
Esses produtos encontrados são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia para 
suplementação alimentar e auxílio na nutrição de consumidores que se exercitam, 
para perda de peso, ganho de massa magra e também de energia durante os treinos. 
No entanto, se forem usados de forma indevida, sem orientação médica e/ou 
nutricional ou com prazos de validade vencidos, podem se tornar tóxicos ao 
organismo, levando a sérias complicações. 
O Procon de Campina Grande orienta aos consumidores de suplementos a 
observarem a data de validade dos produtos e, caso encontre algum produto vencido, 
devem descartar imediatamente. Além disso, se observar que os estabelecimentos 
estão vendendo produtos vencidos, pode fazer uma denúncia ao órgão por meio dos 
telefones 151 ou por meio do WhatsApp nos números (83) 98185-8168; (83) 98186-
3609 e (83) 98123-0749. 
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Jornal da Paraíba DATA 7/10/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/procon-recolhe-mais-de-250-produtos-
vencidos-em-academias-de-campina-grande.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 Página 1 DATA 7/10/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.pagina1pb.com.br/procon-recolhe-produtos-vencidos-em-academias-de-
campina-grande/ 

 

Procon recolhe produtos vencidos em academias de Campina Grande 

O Procon de Campina Grande realizou uma operação de fiscalização nas 

academias de Campina Grande, que aconteceu dos dias 26 a 30 de 

setembro, e foram encontrados mais de 250 produtos vencidos sendo 

comercializados nos estabelecimentos. 

A operação teve como objetivo avaliar a qualidade dos produtos 

suplementares vendidos nessas academias. Com o resultado, dez 

academias receberam autos de constatação, com recomendações, e duas 

foram autuadas. A maioria dos produtos apreendidos pela fiscalização 

estava sendo comercializada com datas de validade vencidas desde o início 

de 2020. 

Esses produtos encontrados são aprovados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabologia para suplementação alimentar e auxílio na nutrição de 

consumidores que se exercitam, para perda de peso, ganho de massa 

magra e também de energia durante os treinos. No entanto, se forem 

usados de forma indevida, sem orientação médica e/ou nutricional ou com 

prazos de validade vencidos, podem se tornar tóxicos ao organismo, 

levando a sérias complicações. 

O Procon de Campina Grande orienta aos consumidores de suplementos a 

observarem a data de validade dos produtos e, caso encontre algum 

produto vencido, devem descartar imediatamente. Além disso, se observar 

que os estabelecimentos estão vendendo produtos vencidos, pode fazer 

uma denúncia ao órgão por meio dos telefones 151 ou por meio do 

WhatsApp nos números (83) 98185-8168; (83) 98186-3609 e (83) 98123-

0749. 
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Paraibaonline DATA 7/10/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/10/procon-apreende-mais-de-250-produtos-vencidos-
em-academias-de-campina-grande/ 

Procon apreende mais de 250 produtos vencidos em academias 

de Campina Grande 

Da Redação. Publicado em 7 de outubro de 2020 às 23:57. 
Mais de 250 produtos vencidos em academias da cidade de Campina Grande foram 
apreendidos pelo Procon municipal. 
A fiscalização aconteceu do dia 26 ao dia 30 deste de setembro e tinha por objetivo avaliar a 
qualidade dos produtos vendidos. 
Dez academias receberam auto de constatação e vão precisar seguir recomendações do 
Procon. Duas foram autuadas. 
Segundo o Procon, alguns produtos estavam vencidos desde o início do ano. 
*Com informações da TV Paraíba 
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Canal do Povo DATA 7/10/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.canaldopovo.com/2020/10/07/procon-recolhe-mais-de-250-produtos-vencidos-
em-academias-de-campina-grande/ 

 

Procon recolhe mais de 250 produtos vencidos em academias 

de Campina Grande 

O Procon de Campina Grande realizou uma operação de fiscalização nas academias de 

Campina Grande, que aconteceu dos dias 26 a 30 de setembro, e foram encontrados 

mais de 250 produtos vencidos sendo comercializados nos estabelecimentos. 

A operação teve como objetivo avaliar a qualidade dos produtos suplementares 

vendidos nessas academias. Com o resultado, dez academias receberam autos de 

constatação, com recomendações, e duas foram autuadas. A maioria dos produtos 

apreendidos pela fiscalização estava sendo comercializada com datas de validade 

vencidas desde o início de 2020. 
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Esses produtos encontrados são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) e pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia para 

suplementação alimentar e auxílio na nutrição de consumidores que se exercitam, para 

perda de peso, ganho de massa magra e também de energia durante os treinos. No 

entanto, se forem usados de forma indevida, sem orientação médica e/ou nutricional ou 

com prazos de validade vencidos, podem se tornar tóxicos ao organismo, levando a 

sérias complicações. 

O Procon de Campina Grande orienta aos consumidores de suplementos a observarem a 

data de validade dos produtos e, caso encontre algum produto vencido, devem descartar 

imediatamente. Além disso, se observar que os estabelecimentos estão vendendo 

produtos vencidos, pode fazer uma denúncia ao órgão por meio dos telefones 151 ou 

por meio do WhatsApp nos números (83) 98185-8168; (83) 98186-3609 e (83) 98123-

0749. 

 

 
 

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 7/10/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://onordeste.com.br/procon-recolhe-produtos-vencidos-em-academias/ 
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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 Conceição de Verdade DATA 7/10/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

https://conceicaoverdade.com.br/noticia/19102/procon-recolhe-mais-de-250-produtos-
vencidos-em-academias-de-campina-
grande.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

Procon recolhe mais de 250 produtos vencidos em academias de Campina Grande 

- Portal Conceição Verdade 

 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Conceição de Verdade DATA 8/10/20 

ASSUNTO Trabalho da Fiscalização AVALIAÇÃO Positiva 

http://iparaiba.com.br/index.php/2020/10/08/procon-recolhe-produtos-vencidos-em-
academias/ 

Procon recolhe produtos vencidos em academias 

O Procon de Campina Grande fez uma operação com foco em academias 
de ginástica da cidade. O objetivo era avaliar a qualidade dos 
suplementos alimentares, vendidos neste tipo de estabelecimento. Na 
oportunidade foram visitadas doze academias, onde foram encontrados 

mais de 250 produtos vencidos sendo comercializados nesses 
estabelecimentos. Como resultado da operação, dez academias 
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receberam autos de constatação, com recomendações, e duas foram 
autuadas. 

A maioria dos produtos apreendidos pela fiscalização do Procon 
Municipal estava com a data de validade vencida desde o início de 2020. 
Mesmo assim, esses artigos estavam sendo comercializados 

normalmente, podendo trazer sérios riscos à saúde dos consumidores. 

Os produtos encontrados são aprovados pela Anvisa e pela Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia para auxiliar na nutrição de 

consumidores que se exercitam, para perda de peso, aumento de massa 
magra e também para obter mais energia, durante os treinos. No 
entanto, se usados de forma indevida, sem orientação do profissional 
médico e/ou nutricionista ou se estiverem vencidos, podem ser tóxicos 

ao organismo e levar a sérias complicações. 

O Procon Campina Grande orienta aos consumidores, que consomem 
esse tipo de suplemento, a observarem a data de validade dos mesmos. 
Caso encontre algum produto vencido, deverá descartar imediatamente. 

E se observar algum estabelecimento vendendo produtos vencidos 
deverá fazer a denúncia ao Procon, por meio dos telefones 151 ou por 
WhatsApp, nos seguintes números: 98185-8168; 98186-3609 e 98123-
0749. 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Paraibaonline DATA 9/10/20 

ASSUNTO Pesquisa de Preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2020/10/dia-das-criancas-procon-divulga-pesquisa-de-precos-
de-brinquedos-em-campina/ 

 

Dia das Crianças: Procon divulga pesquisa de preços de 

brinquedos em Campina 
Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 9 de outubro de 2020 às 9:32. 

O Procon Campina Grande realizou na quarta-feira, 7, uma pesquisa comparativa de 

preços de brinquedos para o Dia das Crianças. O objetivo é orientar os pais na hora da 

compra dos presentes. 
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Na lista, que já está disponível no site do Procon, estão os preços de 27 itens 

pesquisados em seis lojas físicas da cidade. Tem brinquedos para todas as idades e 

bolsos, os mais baratos chegam a custar R$ 1,99 e os mais caros R$ 745,99. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Campina Grande traz algumas 

orientações para quem ainda não comprou o presente. 

“Antes de sair de casa para comprar, é bom fazer uma lista de possíveis presentes. 

Acesse o site do Procon https://procon.campinagrande.pb.gov.br/ e veja qual o 

melhor preço praticado nas principais lojas da cidade. Essa pesquisa online vai trazer 

economia de tempo para o consumidor, além de protegê-lo de uma possível exposição 

ao novo coronavírus. Pois nessa época as lojas costumam ficar apinhadas de gente. Ao 

se decidir pela compra vá a loja e não esqueça das medidas de segurança de prevenção à 

Covid-19, uso de máscara, manter a distância segura de outras pessoas, higienizar as 

mãos, etc. E ao comprar o produto o consumidor deve exigir a nota fiscal, pois nos 

casos de possíveis defeitos ele terá como reivindicar seus direitos”, disse.  

Rivaldo também alerta aos pais que prestem atenção a faixa etária dos brinquedos para 

evitar acidentes e também observe se as informações da embalagem se têm o selo do 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). 

“Além de se ater a faixa etária da criança na hora de comprar o presente outra dica 

importante, ao se decidir pelo produto pergunte ao vendedor sobre a política de troca da 

loja. Pois a mesma só é obrigada a fazer a troca se o item apresentar algum defeito. 

Então se o cliente precisar trocar o presente por outro motivo vai depender da loja. No 

caso de compras pela internet, o consumidor pode desistir em até sete dias, a partir do 

momento que fez o pedido ou a partir do dia que recebeu o produto” orienta. 

Em caso de preço abusivo, a população pode fazer denúncias através do número 151, 

083 3065-8980 ou por mensagens no WhatsApp nos seguintes números: 98185-8168, 

98186-3609 e 98123-0749. 

 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Paraibaonline DATA 9/10/20 

ASSUNTO Pesquisa de Preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://paraibaonline.com.br/2019/10/dia-das-criancas-procon-de-campina-grande-divulga-
pesquisa-de-precos-de-produtos/ 

Dia das Crianças: Procon de Campina Grande divulga 

pesquisa de preços de produtos 
Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 9 de outubro de 2019 às 9:51. 

Já está disponível, no site do Procon de Campina Grande, o resultado da pesquisa de 

preços de produtos para o Dia das Crianças. A coleta de dados foi realizada no dia 7 

deste mês, em seis estabelecimentos comerciais da cidade. O objetivo da pesquisa é 

oferecer uma referência, ao consumidor, por meio da amostra pesquisada. 

A maior diferença de preço encontrada foi de 1.717%, referente a um jogo de dominó, 

que nas lojas pesquisadas pode ser encontrado a preços que vão de R$ 2,20 até R$ 

39,99. 

Outros brinquedos que também apresentaram uma grande diferença de preços foi o 

skate, tanto o masculino quanto o feminino sofreram uma variação de 417%, ou seja, o 

produto pode ser encontrado a preços que variam de R$ 29,00 até R$ 149,99. 

Vale salientar que o levantamento, feito pelo Procon Municipal, levou em consideração 

o melhor preço praticado e não a marca do produto. 

A pesquisa comparou 27 itens entre bicicletas, bonecas, bonecos, jogos e massinha de 

modelar. Como nem todas as lojas dispunham de todos os produtos, a pesquisa aponta 

também qual estabelecimento contém a maior variedade, em relação ao total dos 27 

itens e, ainda, o número de produtos por loja e a variação de preços encontrada. 
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Segundo Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal, além do 

preço do brinquedo, o consumidor deve considerar, na hora da compra, outros fatores 

como as formas de pagamento, comodidade e vantagens oferecidas pelos diferentes 

locais e, sobretudo, a segurança do brinquedo. A embalagem deve indicar a idade ou 

faixa etária e ter o selo de certificação do Inmetro, indicando que o produto foi testado 

quanto aos riscos que podem oferecer à criança, como intoxicação, choque elétrico, 

perfuração e alergia, entre outros. 

O Procon destaca ainda, que as variações de preços constatadas referem-se ao período 

em que a pesquisa aconteceu. Que o consumidor pode se deparar na loja com preços 

diferentes, por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções. 

A pesquisa completa pode ser acessada no site do Procon Municipal, no 

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

preco/2019/  . 
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Blog do PP DATA 9/10/20 

ASSUNTO Pesquisa de Preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://blogdopp.com.br/2020/10/09/confira-pesquisa-de-precos-de-presentes-para-dia-das-
criancas-em-campina-grande/ 

Confira pesquisa de preços de presentes para 

“Dia das Crianças” em Campina Grande  

OProcon Campina Grande realizou esta semana uma pesquisa comparativa de preços de 

brinquedos para o Dia das Crianças. O objetivo é orientar os pais na hora da compra dos 

presentes. Na lista, estão os preços de 27 itens pesquisados em seis lojas físicas da cidade. 

Existem brinquedos para todas as idades e bolsos, os mais baratos chegam a custar R$ 1,99 

e os mais caros R$ 745,99. 

A pesquisa completa pode ser encontrada no 

endereço https://procon.campinagrande.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/Relatorio-

Criancas-2020.pdf 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2019/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2019/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/Relatorio-Criancas-2020.pdf
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/Relatorio-Criancas-2020.pdf
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Em caso de preço abusivo, a população pode fazer denúncias através do número 151, 083 

3065-8980 ou por mensagens no WhatsApp nos seguintes números: 98185-8168, 98186-

3609 e 98123-0749. 

Veja a lista de locais e preços: 

 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO SNN DATA 9/10/20 

ASSUNTO Pesquisa de Preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://snn.com.br/pesquisa-de-precos-do-procon-campina-grande-referente-a-cesta-basica-
de-outubro-esta-disponivel/ 

Pesquisa de preços do Procon Campina Grande referente a 

cesta básica de outubro está disponível 

De acordo com levantamento de preços realizado pelo Procon Campina Grande, 

no período de 09 a 11 deste mês em 60 supermercados da cidade, em outubro 

o valor da cesta básica regional custou ao campinense um valor médio de R$ 

584,72 em comparação ao último mês de setembro, cujo preço foi de R$ 

573,96. Constata-se, então, um aumento de 1,9%, ou seja, R$ 10,76. 

A pesquisa da cesta básica regional de Campina Grande é composta pelos 

preços de 13 produtos da cesta básica alimentar (ração essencial mínima) e 

mais 39 produtos que entram na rotina de compras do consumidor paraibano. 

Esta última está organizada por grupos. 

No grupo das carnes, observa-se uma variação de preços de até 14,99 reais no 

quilo da carne de sol entre os estabelecimentos visitados. Já no grupo dos 

farináceos, o pacote com 400 gramas do biscoito de água e sal apresentou uma 

diferença de preços alta (121,11%). O mesmo produto chega a custar uma 

faixa de preços que oscila de R$ 2,89 a R$ 6,39. No grupo higiene e limpeza, o 

https://blogdopp.com.br/2020/10/09/confira-pesquisa-de-precos-de-presentes-para-dia-das-criancas-em-campina-grande/attachment/4/
https://blogdopp.com.br/2020/10/09/confira-pesquisa-de-precos-de-presentes-para-dia-das-criancas-em-campina-grande/sem-titulo-48/
https://blogdopp.com.br/2020/10/09/confira-pesquisa-de-precos-de-presentes-para-dia-das-criancas-em-campina-grande/attachment/1/
https://blogdopp.com.br/2020/10/09/confira-pesquisa-de-precos-de-presentes-para-dia-das-criancas-em-campina-grande/attachment/4/
https://blogdopp.com.br/2020/10/09/confira-pesquisa-de-precos-de-presentes-para-dia-das-criancas-em-campina-grande/sem-titulo-48/
https://blogdopp.com.br/2020/10/09/confira-pesquisa-de-precos-de-presentes-para-dia-das-criancas-em-campina-grande/attachment/1/
https://blogdopp.com.br/2020/10/09/confira-pesquisa-de-precos-de-presentes-para-dia-das-criancas-em-campina-grande/attachment/4/
https://blogdopp.com.br/2020/10/09/confira-pesquisa-de-precos-de-presentes-para-dia-das-criancas-em-campina-grande/sem-titulo-48/
https://blogdopp.com.br/2020/10/09/confira-pesquisa-de-precos-de-presentes-para-dia-das-criancas-em-campina-grande/attachment/1/
https://blogdopp.com.br/2020/10/09/confira-pesquisa-de-precos-de-presentes-para-dia-das-criancas-em-campina-grande/attachment/4/
https://blogdopp.com.br/2020/10/09/confira-pesquisa-de-precos-de-presentes-para-dia-das-criancas-em-campina-grande/sem-titulo-48/
https://blogdopp.com.br/2020/10/09/confira-pesquisa-de-precos-de-presentes-para-dia-das-criancas-em-campina-grande/attachment/1/
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pacote com quatro unidades de papel higiênico se destaca, variando 232,67%, 

ou seja, o produto pode ser encontrado a preços que vão de R$ 1,50 até R$ 

4,99. E o pacote de 500 gramas do sabão em pó 500 por preços que variam 

entre R$ 1,05 e R$ 3,49. 

No grupo das hortifrúti o quilo do pimentão verde apresentou oscilação de 

214,50%; do chuchu 180,90% e da cebola 144,65%. Já nas frutas, o destaque 

vai para o mamão. O quilo do mesmo pode ser encontrado a preços que vão de 

R$ 1,39 até R$ 4,29. E para finalizar, no grupo dos temperos o preço do 

vinagre de álcool se sobressai. Para se ter uma ideia, 500 ml deste produto 

pode ser comprado a preços que vão de 0,92 centavos até 2,49 reais. 

Segundo análise feita pelo Procon, de dezembro de 2019 para cá o preço da 

cesta básica regional vinha aumentando a cada mês. Entretanto, existiram 

reduções consecutivas e, nos últimos meses, os valores voltaram a crescer. No 

mês de dezembro de 2019 até janeiro de 2020, o aumento foi de 0,6%. De 

janeiro para fevereiro de aproximadamente 4,5%; fevereiro para março de 

3,8% de aumento; março para abril o aumento foi de 5,4%; abril para maio 

aumento foi de 4,8%; maio para junho uma redução de -1,2%; junho para 

julho redução de -3,7%; julho para agosto redução foi -3,9% e de agosto para 

setembro foi verificado aumento de 0,6%. Do mês de setembro para o mês de 

outubro ocorreu mais um aumento, de 1,9%, o que equivale a R$ 10,76 de 

alta. Já a cesta básica alimentar também apresentou aumento de preços, de 

setembro para outubro a mesma subiu R$ 7,56, o que corresponde a 1,9% de 

alta. 

A pesquisa completa está disponível no site do Procon Campina Grande no 

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

Fonte: Codecom 

 

 

 

 

http://www.23.mktid3.com/go/1c-f77d0e3-a273b3a691bdaac119bd04763535a3edf1c541118e5ezI9eK6MBe2jYe8rurr
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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 27/10/20 

ASSUNTO Pesquisa de Preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://portalcorreio.com.br/gasolina-comum-e-vendida-a-partir-de-r-4059-em-campina-
grande/#:~:text=Gasolina%20comum%20%C3%A9%20vendida%20a%20partir%20de%20R%24
%204%2C059%20em%20Campina%20Grande,-
Fiscais%20do%20Procon&text=A%20mais%20recente%20pesquisa%20de,em%20rela%C3%A7
%C3%A3o%20ao%20m%C3%AAs%20anterior. 

Gasolina comum é vendida a partir de R$ 4,059 em Campina 
Grande 

Fiscais do Procon visitaram 59 postos de Campina Grande nos 

dias 13 e 14 deste mês. Preço médio da gasolina foi de R$ 4,175 

A mais recente pesquisa de preços feita pelo Procon Campina Grande, 

nos postos de combustíveis da cidade, indica que o preço do litro da 

gasolina comum passou por uma redução de 0,19% em relação ao mês 

anterior. Este combustível apresentou ainda preço médio de R$ 4,175. 

Já o etanol sofreu um reajuste de 0,064% e passou de R$ 3,124 em 

setembro para R$ 3,126. Os fiscais do Procon visitaram 59 postos nos 

dias 13 e 14 deste mês. O levantamento completo pode ser 

conferido neste link. 

Sobre a variação de preços para cada tipo de combustível, entre os 

estabelecimentos visitados, o óleo diesel S-10 apresentou uma variação 

muito alta (21,64%) chegando aos 71 centavos de diferença entre o 

menor e o maior preço encontrado. Já a gasolina comum apresentou 

uma diferença de 24 centavos entre o menor e o maior preço. 

Ainda de acordo com a pesquisa, o consumidor pode comprar a gasolina 

comum a partir R$ 4,059. Mesmo assim, a maioria dos postos (37,28%) 

está vendendo este produto por R$ 4,199. O etanol pode ser encontrado 

por R$ 2,980. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://procon.campinagrande.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/Relatorio-Comb-2020_10.pdf&hl=en
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“Caso tenha um carro com motor flex e tenha dúvida sobre qual 

combustível é mais vantajoso, só precisa dividir o valor do litro do álcool 

pelo da gasolina. Se o resultado for menor que 0,7 abasteça com álcool. 

Se maior, escolha a gasolina. Por exemplo, se o álcool custa R$ 2,98 e a 

gasolina R$4,059, o resultado da divisão do primeiro pelo segundo é 

0,73, ou seja, maior que 0,7. Portanto, neste caso, é melhor abastecer 

com gasolina”, explicou Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do 

Procon Campina Grande. 

 

 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO G1 DATA 27/10/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/10/27/preco-do-gas-de-cozinha-tem-
diferenca-de-ate-r-44-em-campina-grande-diz-procon.ghtml 

Preço do gás de cozinha tem 
diferença de até R$ 44 em Campina 
Grande, diz Procon 
Valor cobrado pelo produto de 13 quilos variou entre R$ 61 e R$ 105 em 19 

estabelecimentos da cidade, no dia 20 de outubro, quando os dados foram 

levantados. 

O preço do gás de cozinha tem uma diferença de até R$ 44 em Campina 
Grande, conforme pesquisa divulgada pelo Procon Municipal, nesta terça-feira 
(27). O Valor cobrado pelo produto de 13 quilos pode variar entre R$ 61 e R$ 
105. 

O custo médio do produto é de R$ 75. O menor preço está sendo 
praticado por um estabelecimento localizado no bairro Sandra 
Cavalcante. Já o mais caro está sendo vendido no bairro do Catolé. 
O levantamento de preços ocorreu no dia 20 deste mês, em 19 
estabelecimentos comerciais do município. A pesquisa completa está 

disponível no site do Procon. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://procon.campinagrande.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/Relatorio-AGUA-E-GAS-2020_10.pdf&hl=en
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://procon.campinagrande.pb.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/Relatorio-AGUA-E-GAS-2020_10.pdf&hl=en
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Durante as visitas, um fiscal do órgão questionou a cobrança de R$ 
105. Nesta terça-feira, o estabelecimento informou que o preço do gás 
de cozinha passou para R$ 75, com pagamento em dinheiro. 
O galão de 20 litros de água mineral também apresenta variação de 
preços, conforme a marca que o comercializa. O menor preço cobrado 
pelo produto é de R$ 3,70 e o maior é de R$ 11. 
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO PB Agora DATA 28/10/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.pbagora.com.br/noticia/economia/preco-medio-da-gasolina-em-cg-e-de-r-419-
aponta-procon/ 

Preço médio da gasolina em CG é de R$ 

4,19, aponta Procon 

Consumidor pode encontrar gasolina comum vendida a partir de 

R$ 4,059 em Campina Grande 

De acordo com a última pesquisa de preços realizada pelo Procon 

Campina Grande, nos postos de combustíveis da cidade, o preço do 

litro da gasolina comum passou por uma redução de 0,19% em 

relação ao mês anterior. Este combustível apresentou ainda preço 

médio de R$ 4,175. Já o etanol sofreu um reajuste de 0,064% e 

passou de R$ 3,124 em setembro para R$ 3,126. Os fiscais do 

Procon visitaram 59 postos nos dias 13 e 14 deste mês. 

Sobre a variação de preços para cada tipo de combustível, entre os 

estabelecimentos visitados, o óleo diesel S-10 apresentou uma 

variação muito alta (21,64%) chegando aos 71 centavos de 

diferença entre o menor e o maior preço encontrado. Já a gasolina 

comum apresentou uma diferença de 24 centavos entre o menor e o 

maior preço. 
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Ainda de acordo com a pesquisa, o consumidor pode comprar a 

gasolina comum a partir R$ 4,059. Mesmo assim, a maioria dos 

postos (37,28%) está vendendo este produto por R$ 4,199. O etanol 

pode ser encontrado por R$ 2,980. 

O consumidor que tiver o hábito de pesquisar, antes de realizar o 

abastecimento do veículo, poderá acessar o levantamento de preços 

realizado pelo Procon no 

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

preco/2020/. 

“Caso tenha um carro com motor flex e tenha dúvida sobre qual 

combustível é mais vantajoso, só precisa dividir o valor do litro do 

álcool pelo da gasolina. Se o resultado for menor que 0,7 abasteça 

com o álcool. Se maior, escolha a gasolina. Por exemplo, se o álcool 

custa R$ 2,98 e a gasolina R$4,059, o resultado da divisão do 

primeiro pelo segundo é 0,73, ou seja, maior que 0,7. Portanto, 

neste caso, é melhor abastecer com a gasolina”, explicou Rivaldo 

Rodrigues, coordenador executivo do Procon Campina Grande. 

  

http://www.23.mkitd3.com/go/dba7d282e35--f43fc4a-861f1872-71b1752-a73e85d9ac65b1e5ezI9eKZdPe2kIe8ruLA
http://www.23.mkitd3.com/go/dba7d282e35--f43fc4a-861f1872-71b1752-a73e85d9ac65b1e5ezI9eKZdPe2kIe8ruLA

