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RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA DEZEMBRO DE 2020 

Matérias sobre as ações do Procon de Campina Grande que saíram 

na mídia local neste período. 

TOTAL DE RELEASES PRODUZIDOS PELA ASCOM: 29 

TOTAL DE NOTÍCIAS PUBLICADAS NA IMPRENSA: 29 em jornais 

online, 15 entrevistas para rádio e 8 entrevistas para TV 

TOTAL DE POSTS PUBLICADOS NO INSTAGRAM E FACEBOOK:  60 

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 Paraíba Todo Dia DATA 1/12/20 

ASSUNTO Black Friday AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.paraibatododia.com.br/noticia/4399/black-friday-procon-de-campina-grande-
considera-campanha-deste-ano-a-mais-tranquila 
 

BLACK FRIDAY: Procon de Campina Grande considera 
campanha deste ano a mais tranquila 

 
Na manhã desta segunda-feira, 30, a fiscalização do Procon de Campina Grande realizou uma 
reunião para avaliar a Black Friday deste ano. Embora o Procon tenha visitado dezenas de 

estabelecimentos comerciais, durante a semana, apenas duas grandes lojas foram autuadas por 

descumprirem as recomendações sanitárias de prevenção ao novo coronavírus e terem 

possibilitado a aglomeração de consumidores. 

Nas visitas realizadas, da última sexta-feira, 27, até este domingo, 29, os fiscais não observaram 
nenhuma prática contrária ao Código de Defesa do Consumidor. 

Apesar de ser apenas um dia, no caso a última sexta-feira de novembro, a fiscalização do Procon 
costuma dedicar mais dias à Black Friday. Este ano o trabalho começou no final do mês de 

outubro, com visitas as lojas e distribuição de material educativo aos comerciantes e 

vendedores. Paralelo a isso, o setor de Estatística monitorava semanalmente os preços de 

produtos que mais saem neste período. 

"Ações como estas impactam diretamente na quantidade pequena de autuações que realizamos 

este ano, apenas duas. Ou seja, foi a edição mais tranquila que já acompanhamos. Acreditamos 

que os lojistas estavam mais conscientes e buscaram trabalhar em acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor” destacou Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon 

Municipal. 

Na última sexta-feira, além do monitoramento realizado pelo Procon nas lojas, o órgão instalou 
uma tenda na Praça da Bandeira onde durante todo o dia tirou dúvidas e distribuiu material 

educativo. 
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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 Banca de Jornalistas DATA 1/12/20 

ASSUNTO Audiências AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.bancadejornalistas.com.br/procon-municipal-realiza-mutirao-para-colocar-em-
dia-audiencias-suspensas-na-quarentena-da-covid-19 
 

Procon Municipal realiza mutirão para colocar em dia 

audiências suspensas na quarentena da Covid-19 

Desta segunda-feira, 30, até a próxima sexta-feira, 4 de dezembro, o Procon de 

Campina Grande promove um mutirão para colocar em dia os processos que foram 

suspensos durante a quarentena imposta pela pandemia no novo coronavírus. A 

ação faz parte da programação da 15ª edição da Semana Nacional de Conciliação 

(SNC), promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e que integra o 

Movimento Nacional de Conciliação. Neste ano o slogan da Semana é “Menos 

Conflito, Mais Resultado”. 

O Procon Municipal, que integra a Coordenadoria dos Centros Judiciários de Solução 

de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) da região de Campina Grande (Cejusc III), 

montou uma estrutura para realizar as audiências que vão acontecer nos formatos 

presencial e remoto (por meio da internet). São cinco salas disponíveis, onde serão 

realizadas cerca de 35 audiências por dia. Além da disponibilidade das salas, todas 

as partes envolvidas (consumidores, advogados e fornecedores) foram previamente 

comunicados e agendados com dia e hora designados. 

“Esse cuidado é importante para se evitar aglomerações no Procon e assim 

proteger tanto as partes envolvidas quanto os nossos trabalhadores de uma 

possível exposição ao novo coronavírus. Como temos uma boa demanda diária de 

atendimentos, então disponibilizamos uma estrutura com tendas e cadeiras na área 

frontal do Procon, no intuito de proporcionarmos mais conforto e segurança às 

pessoas que precisam esperar pelo atendimento. Além disso, estamos auferindo a 

temperatura de todos que adentram a sede e disponibilizando álcool 70% para 
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higienização das mãos.  E, o mais importante, só entram pessoas com máscara”, 

explicou Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon. 

A 15ª Semana Nacional de Conciliação acontece este ano em todos os tribunais do 

país no período de 30 de novembro até 04 de dezembro de 2020. Ao Procon de 

Campina Grande caberão os conflitos relacionados ao consumo de produtos e 

serviços. Mas a conciliação pode ser utilizada em quase todos os casos: pensão 

alimentícia, divórcio, desapropriação, inventário, partilha, guarda de menores, 

acidentes de trânsito, dívidas em bancos e financeiras e problemas de condomínio, 

entre outros. A conciliação apenas não pode ser usada em casos que envolvam 

crimes contra a vida (homicídios, por exemplo) e as situações previstas na Lei 

Maria da Penha. 

O objetivo da conciliação e mediação é possibilitar o diálogo facilitado por um 

profissional capacitado, chamado de conciliador/mediador, promovendo a solução 

do conflito ou, ao menos, a realização de uma etapa processual. A Semana 

Nacional de Conciliação acontece desde 2006 e, desde 2014, a Coordenadoria dos 

Cejuscs da Região Campina Grande vem promovendo ações voltadas à propagação 

da cultura de paz. 

“Essa oportunidade de negociação que o Tribunal de Justiça da Paraíba proporciona 

todos os anos é de extrema importância para a população, principalmente, para 

quem se encontra em situação de endividamento e com problema de crédito. Nós 

apoiamos esta iniciativa com o objetivo de ajudar as pessoas que, muitas vezes, se 

encontram com extrema necessidade de voltar ao mercado de consumo, 

regularizando sua situação, diante de pendências existentes”, avaliou o Rivaldo 

Rodrigues. 

Neste período o TJPB também disponibiliza eventos educativos, voltados para 

advogados, conciliadores, mediadores, estudantes de Direito e interessados na 

temática. As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas por meio do Google 

Form, pelo 

link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdazLJY2zAq5xFup9dQdnFS1chZ

UatSUX4HJplrLZXHXmH0g/viewform. 

Codecom PMCG 

 

 

 

 

http://www.23.mktid3.com/go/-fc2c498e815-25aba6ff-6c7b7f1-2b4ffd66d74e51-3fc52f3e5ezI9eMyiBe2mSe8ryLu
http://www.23.mktid3.com/go/-fc2c498e815-25aba6ff-6c7b7f1-2b4ffd66d74e51-3fc52f3e5ezI9eMyiBe2mSe8ryLu
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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 http://www.fernandosoares.net.br/ DATA 3/12/20 

ASSUNTO Black Friday AVALIAÇÃO Positiva 

http://www.fernandosoares.net.br/artigo/black-friday-procon-de-campina-grande-considera-
campanha-deste-ano-a-mais-tranquila 
 

BLACK FRIDAY: Procon de Campina Grande considera campanha 

deste ano a mais tranquila 

Apenas duas grandes lojas foram autuadas 

Na manhã desta segunda-feira, 30, a fiscalização do Procon de Campina Grande 
realizou uma reunião para avaliar a Black Friday deste ano. Embora o Procon tenha 
visitado dezenas de estabelecimentos comerciais, durante a semana, apenas duas 
grandes lojas foram autuadas por descumprirem as recomendações sanitárias de 
prevenção ao novo coronavírus e terem possibilitado a aglomeração de consumidores. 
Nas visitas realizadas, da última sexta-feira, 27, até este domingo, 29, os fiscais não 
observaram nenhuma prática contrária ao Código de Defesa do Consumidor. 
Apesar de ser apenas um dia, no caso a última sexta-feira de novembro, a fiscalização 
do Procon costuma dedicar mais dias à Black Friday. Este ano o trabalho começou no 
final do mês de outubro, com visitas as lojas e distribuição de material educativo aos 
comerciantes e vendedores. Paralelo a isso, o setor de Estatística monitorava 
semanalmente os preços de produtos que mais saem neste período. 
"Ações como estas impactam diretamente na quantidade pequena de autuações que 
realizamos este ano, apenas duas. Ou seja, foi a edição mais tranquila que já 
acompanhamos. Acreditamos que os lojistas estavam mais conscientes e buscaram 
trabalhar em acordo com o Código de Defesa do Consumidor” destacou Rivaldo 
Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal. 
Na última sexta-feira, além do monitoramento realizado pelo Procon nas lojas, o órgão 
instalou uma tenda na Praça da Bandeira onde durante todo o dia tirou dúvidas e 
distribuiu material educativo. 
Com Informações da Assessoria 
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO TJ PB DATA 4/12/20 

ASSUNTO Audiências AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.tjpb.jus.br/noticia/coordenadora-dos-cejuscs-da-regiao-de-cg-participa-do-
encerramento-da-snc-no-procon 
 

Coordenadora dos Cejuscs da Região de CG participa do 

encerramento da SNC no Procon Municipal 

 A coordenadora dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) da Região 

de Campina Grande, Ivna Mozart, esteve presente, na manhã desta sexta-feira (4), no esforço 

concentrado realizado pelo Cejusc III (Procon Municipal), ocasião em que realizou uma audiência e 

participou da homologação de um acordo. O evento, iniciado na segunda-feira (30) e com 

encerramento hoje, está sendo realizado na sede do órgão e integra a XV Semana Nacional de 

Conciliação promovida, anualmente, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

A magistrada explicou que, em Campina Grande, cada Cejusc preparou uma atividade para 

participar da Semana, havendo contribuição, tanto por meio de mutirões, quanto por ações 

educativas. 

“No caso do Procon Municipal, foi pensado em um esforço concentrado para dar vazão à demanda 

que ficou reprimida por conta da pandemia, havendo, portanto, muitas audiências a serem realizadas. 

Foi feita uma adaptação com tendas externas e várias salas funcionando simultaneamente”, disse a 

juíza. 

Conforme informações prestadas pela Assessoria de Comunicação do órgão, até o momento, as 

audiências trataram de assuntos relacionados à prestação de serviços de telefonia (54%), Cagepa 

(10,3%) e companhias aéreas (9%), seguido de bancos, administradora de cartões de crédito, plano 

de saúde e compra de produtos. 

Para o coordenador executivo do Cejusc III, Rivaldo Rodrigues Cavalcante Júnior, a SNC é uma 

oportunidade de negociação importante para a população, principalmente, para quem se encontra em 

situação de superendividamento. “Apoiamos esta iniciativa com o objetivo de ajudar as pessoas que, 

muitas vezes, se encontram com extrema necessidade de voltar ao mercado de consumo, 

regularizando a situação diante de pendências existentes”, disse. 

O evento seguiu protocolos sanitários, com aferição de temperatura e disponibilização de máscaras e 

álcool gel. A participação da juíza encerrou as atividades do Cejusc III na programação da XV 

Semana Nacional de Conciliação, que, este ano, teve como tema "Menos conflito, mais resultado". 

  

Por Gabriela Parente / Gecom – TJPB 

. 
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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 I Paraíba DATA 7/12/20 

ASSUNTO Audiências AVALIAÇÃO Positiva 

http://iparaiba.com.br/index.php/2020/12/07/procon-realiza-mutirao-para-colocar-em-dia-
audiencias-suspensas/ 
 

Procon realiza mutirão para colocar em dia audiências 

suspensas 

O Procon de Campina Grande promoveu um mutirão para colocar em dia os processos que 

foram suspensos durante a quarentena imposta pela pandemia no novo coronavírus. A ação 

faz parte da programação da 15ª edição da Semana Nacional de Conciliação (SNC), 

promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e que integra o Movimento Nacional 

de Conciliação. Neste ano o slogan da Semana é “Menos Conflito, Mais Resultado”. 

O Procon Municipal, que integra a Coordenadoria dos Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania (Cejuscs) da região de Campina Grande (Cejusc III), montou uma 

estrutura para realizar as audiências que vão acontecer nos formatos presencial e remoto 

(por meio da internet). São cinco salas disponíveis, onde serão realizadas cerca de 35 

audiências por dia. Além da disponibilidade das salas, todas as partes envolvidas 

(consumidores, advogados e fornecedores) foram previamente comunicados e agendados 

com dia e hora designados. 

“Esse cuidado é importante para se evitar aglomerações no Procon e assim proteger tanto as 

partes envolvidas quanto os nossos trabalhadores de uma possível exposição ao novo 

coronavírus. Como temos uma boa demanda diária de atendimentos, então disponibilizamos 

uma estrutura com tendas e cadeiras na área frontal do Procon, no intuito de 

proporcionarmos mais conforto e segurança às pessoas que precisam esperar pelo 

atendimento. Além disso, estamos auferindo a temperatura de todos que adentram a sede e 

disponibilizando álcool 70% para higienização das mãos.  E, o mais importante, só entram 

pessoas com máscara”, explicou Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon. 

A 15ª Semana Nacional de Conciliação acontece este ano em todos os tribunais do país no 

período de 30 de novembro até 04 de dezembro de 2020. Ao Procon de Campina Grande 

caberão os conflitos relacionados ao consumo de produtos e serviços. Mas a conciliação 

pode ser utilizada em quase todos os casos: pensão alimentícia, divórcio, desapropriação, 

inventário, partilha, guarda de menores, acidentes de trânsito, dívidas em bancos e 

financeiras e problemas de condomínio, entre outros. A conciliação apenas não pode ser 

usada em casos que envolvam crimes contra a vida (homicídios, por exemplo) e as situações 

previstas na Lei Maria da Penha. 

O objetivo da conciliação e mediação é possibilitar o diálogo facilitado por um profissional 

capacitado, chamado de conciliador/mediador, promovendo a solução do conflito ou, ao 
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menos, a realização de uma etapa processual. A Semana Nacional de Conciliação acontece 

desde 2006 e, desde 2014, a Coordenadoria dos Cejuscs da Região Campina Grande vem 

promovendo ações voltadas à propagação da cultura de paz. 

“Essa oportunidade de negociação que o Tribunal de Justiça da Paraíba proporciona todos 

os anos é de extrema importância para a população, principalmente, para quem se encontra 

em situação de endividamento e com problema de crédito. Nós apoiamos esta iniciativa 

com o objetivo de ajudar as pessoas que, muitas vezes, se encontram com extrema 

necessidade de voltar ao mercado de consumo, regularizando sua situação, diante de 

pendências existentes”, avaliou o Rivaldo Rodrigues.Neste período o TJPB também 

disponibiliza eventos educativos, voltados para advogados, conciliadores, mediadores, 

estudantes de Direito e interessados na temática. As inscrições estão abertas e poderão ser 

realizadas por meio do Google Form, pelo 

link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdazLJY2zAq5xFup9dQdnFS1chZUatS

UX4HJplrLZXHXmH0g/viewform. 

 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Campina FM DATA 10/12/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

http://campinafm.com.br/portal/procon-municipal-divulga-pesquisa-com-precos-de-artigos-
natalinos-e-orientacoes-ao-consumidor/ 

Procon Municipal divulga pesquisa com preços de artigos 

natalinos e orientações ao consumidor 
 
Final de ano é a época em que grande parte dos consumidores adora fazer compras, tem a lista 

dos presentes, dos itens para a ceia e réveillon e principalmente, os enfeites de decoração 
natalina para deixar a casa ainda mais bonita. Para dar uma ajuda ao consumidor, o Procon de 

Campina Grande preparou um informativo com dicas, algumas orientações e também um 

levantamento com preços de alguns itens de decoração natalina. 

Dos produtos pesquisados a maior diferença de preços encontrada foi para a caixa com oito 
unidades de bolas para decoração que chega apresentar uma variação de 900% entre os 

estabelecimentos visitados. Seguido tem o Laço tipo 3 com variação de 799% e o boneco Papai 

Noel tipo 1 que apresentou uma variação de 788%. 
Com relação às árvores de natal, o tamanho pequeno chega a custar de R$ 11,99 a R$ 49,99, o 

médio de R$ 49,99 a R$ 99,99 e o grande pode ser encontrado nas lojas visitadas pela nossa 

equipe, por preços que vão de R$ 99,99 a R$ 399,99. 

A pesquisa mostra ainda os preços de lâmpadas pisca-pisca, bolas decorativas, laços, presépios, 
guirlandas e ornamentos diversos. O consumidor pode conferir o Informativo completo no site 

do Procon de Campina Grande clicando AQUI! 

. 

 

http://www.23.mktid3.com/go/-fc2c498e815-25aba6ff-6c7b7f1-2b4ffd66d74ef8-85f-29-e5ezI9eMyiBe2mSe8ryLu
http://www.23.mktid3.com/go/-fc2c498e815-25aba6ff-6c7b7f1-2b4ffd66d74ef8-85f-29-e5ezI9eMyiBe2mSe8ryLu
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2020/
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO Paraíba Todo Dia DATA 10/12/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.paraibatododia.com.br/noticia/4556/procon-municipal-divulga-pesquisa-com-
precos-de-artigos-natalinos-e-orientacoes-ao-consumidor 

 

Procon Municipal divulga pesquisa com preços de 
artigos natalinos e orientações ao consumidor 

Final de ano é a época em que grande parte dos consumidores adora fazer 

compras, tem a lista dos presentes, dos itens para a ceia e réveillon e 

principalmente, os enfeites de decoração natalina para deixar a casa ainda 

mais bonita. Para dar uma ajuda ao consumidor, o Procon de Campina Grande 

preparou um informativo com dicas, algumas orientações e também um 

levantamento com preços de alguns itens de decoração natalina.  

Dos produtos pesquisados a maior diferença de preços encontrada foi para a 

caixa com oito unidades de bolas para decoração que chega apresentar uma 

variação de 900% entre os estabelecimentos visitados. Seguido tem o Laço 

tipo 3 com variação de 799% e o boneco Papai Noel tipo 1 que apresentou 

uma variação de 788%.  

 

Com relação às árvores de natal, o tamanho pequeno chega a custar de R$ 

11,99 a R$ 49,99, o médio de R$ 49,99 a R$ 99,99 e o grande pode ser 

encontrado nas lojas visitadas pela nossa equipe, por preços que vão de R$ 

99,99 a R$ 399,99.  

 

A pesquisa mostra ainda os preços de lâmpadas pisca-pisca, bolas 

decorativas, laços, presépios, guirlandas e ornamentos diversos. O consumidor 

pode conferir o Informativo completo no site do Procon de Campina Grande no 

link 
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO SNN DATA 10/12/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://snn.com.br/procon-municipal-divulga-pesquisa-com-precos-de-artigos-natalinos-e-
orientacoes-ao-consumidor/ 

Procon Municipal divulga pesquisa com preços de artigos 
natalinos e orientações ao consumidor 

 
Final de ano é a época em que grande parte dos consumidores adora fazer 

compras, tem a lista dos presentes, dos itens para a ceia e réveillon e 
principalmente, os enfeites de decoração natalina para deixar a casa ainda mais 
bonita. Para dar uma ajuda ao consumidor, o Procon de Campina Grande 
preparou um informativo com dicas, algumas orientações e também um 
levantamento com preços de alguns itens de decoração natalina. 

Dos produtos pesquisados a maior diferença de preços encontrada foi para a 
caixa com oito unidades de bolas para decoração que chega apresentar uma 
variação de 900% entre os estabelecimentos visitados. Seguido tem o Laço tipo 
3 com variação de 799% e o boneco Papai Noel tipo 1 que apresentou uma 
variação de 788%. 

Com relação às árvores de natal, o tamanho pequeno chega a custar de R$ 
11,99 a R$ 49,99, o médio de R$ 49,99 a R$ 99,99 e o grande pode ser 
encontrado nas lojas visitadas pela nossa equipe, por preços que vão de R$ 
99,99 a R$ 399,99. 

A pesquisa mostra ainda os preços de lâmpadas pisca-pisca, bolas decorativas, 
laços, presépios, guirlandas e ornamentos diversos. O consumidor pode conferir 
o Informativo completo no site do Procon de Campina Grande no link 
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-
preco/2020/. 

 

 

 

 

 

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


12 
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Procon de Campina Grande inaugura nesta sexta-feira o Chalé do 
Consumidor Natalino 

 
Como tem feito desde o ano passado, o Procon de Campina Grande já está na 

programação do Natal Iluminado 2020. Desta sexta-feira, 11, até o dia 3 de janeiro o 

órgão municipal estará com um lindo Chalé integrando a decoração natalina dos 

Tropeiros da Borborema, às margens do Açude Velho. 

No Chalé do Consumidor Natalino vão ficar equipes de plantão das 17h às 22h a 

disposição da população para tirar dúvidas e orientar os consumidores, além disso, 

fiscais vão ficar de sobreaviso no local para atender as denúncias relacionadas ao 

consumo de produtos ou serviços. No mesmo espaço, a convite do coordenador do 

Procon, Rivaldo Rodrigues, ficarão equipes da Secretaria de Saúde do Município. 

“Como estamos em um ano de pandemia, trouxemos a Saúde para perto de nós. Para 

que as equipes da secretaria possam orientar as pessoas que visitam as atrações, sobre a 

prevenção a covid-19 e outras doenças. Num mesmo lugar o consumidor pode ter 
acesso a vários serviços”, pontuou Rivaldo Rodrigues. 

O Chalé do Consumidor Natalino será entregue à população na tarde de hoje, às 17h. 

Devido às restrições sanitárias de prevenção a covid-19, este ano não teremos a 

apresentação de atrações artísticas. Mas uma visita ao Chalé já será uma atração à parte 

e com certeza garantirá várias fotos bonitas 

. 
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Procon de Campina Grande faz plantão 
em chalé decorado no Natal Iluminado 
5 minExibição em 14 dez 2020 

Chalé dá assistência à população em relação aos direitos do 

consumidor 

. 
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Procon de Campina Grande adverte que cesta básica 
natalina está 30,8% mais caro em 2020 
Comparação é com o preço do mesmo período de 2019. Valor pulou de R$ 

465,64 para R$ 609,10. 

O Procon de Campina Grande divulgou nesta segunda-feira (14) uma pesquisa 
em que avalia quanto está custando na cidade a Cesta Básica com produtos 
natalinos. A conclusão é que o seu preço médio está custando em dezembro 
de 2020 R$ 609,10, o que equivale a um aumento de 30,8% com relação ao 
mesmo período de 2019. Naquela época, a cesta natalina custava em média 
R$ 465,64. 
Confira a íntegra da pesquisa no site da entidade. 
Entre os produtos específicos da tradição natalina, um dos aumentos mais 
expressivos é o do bacalhau. E ele pode variar, a depender do local, em 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/
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203,12%. O quilo pode custar entre R$ 32,99 e R$ 100. Bem mais em conta 
está no quilo do peru temperado, que vai de R$ 20,89 a R$ 24,79. 
Na categoria de frios, o quilo do queijo tipo prato apresentou maior variação de 
201,32%, podendo haver diferença de R$ 44,09 a depender do 
estabelecimento comercial. O quilo do queijo tipo reino, por sua vez, pode ser 
encontrado a preços que vão de R$ 54,90 a R$ 89,90. 
Outro produto bem procurado nesta época, o panetone de frutas (400 g), 
dependendo da marca, pode ser encontrado a preços que vão de R$ 3,49 a R$ 
16,99. 
Por fim, no grupo das bebidas, a sidra cereser (660 ml) está com variação de 
preços de R$ 9,99 a R$ 15,99 (60,06%) e a sidra cereser s/álcool (660 ml) com 
variação de 52,29%, com o produto podendo custar de R$ 10,50 a R$ 15,99. 
Já com relação aos refrigerantes, a depender do sabor, a variação pode chegar 
a 76,70%. 

Cesta Básica Regional 

O Procon de Campina Grande analisou também o preço médio do período para 
a Cesta Básica Regional, que custou ao campinense um valor de R$ 626,75. 
Em comparação com o mês de novembro, cujo preço foi R$ 607,4 constata-se 
um aumento de R$ 19,35, ou seja, 3,2%. A coleta de dados ocorreu em 60 
supermercados da cidade no período de 3 a 10 deste mês. 
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Procon de Campina Grande disponibiliza serviços no horário 

noturno na programação do Natal Iluminado 
 

O Procon de Campina Grande inaugurou na última sexta-feira, 11, o Chalé 

do Consumidor Natalino. O local será um ponto de apoio noturno para a 
população que tiver alguma dúvida relacionada a consumo de produtos e 

serviços e que não tem como ir à sede do órgão durante o dia. O 

equipamento localizado às margens do Açude Velho, estará à disposição do 
consumidor de terça-feira a domingo das 17h às 22h, enquanto durar a 

programação do Natal Iluminado. 
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No primeiro final de semana houve muita procura dos consumidores, 

sobretudo para conhecer o espaço que ficou bem charmoso e acolhedor. E 

quem passou por lá recebeu orientações, exemplares do Código de Defesa 
do Consumidor e material educativo diverso. 

É o segundo ano que o Procon integra a programação do Natal Iluminado, 

projeto desenvolvido pela Prefeitura de Campina Grande. Em 2019 trouxe a 

Vila Procon que foi um sucesso junto aos campinenses  e este ano o Chalé 
do Consumidor Natalino. A novidade desta edição, em que vivemos uma 

pandemia global provocada pelo novo coronavírus, é que o Procon Municipal 

convidou a Secretaria de Saúde do Município para estar junto nos trabalhos 
desenvolvidos no Chalé. 

“Temos a nossa disposição essa boa estrutura, localizado estrategicamente 

no centro da programação do Natal Iluminado. Como desde o início da 

pandemia estamos trabalhando em conjunto para proteger nossa 

população, resolvemos convidar nossos colegas da Saúde para estar 
conosco nesta prestação de serviços. Pois em um único espaço o cidadão 

poderá realizar suas demandas relacionadas a consumo e ainda receber 

orientações de prevenção a covid-19 e a outras doenças. Tudo muito bem 
planejado para promover o bem estar da população”, explica Rivaldo 

Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal. 

. 
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Procon de Campina Grande e IEL realizam prova para 

contratação de estagiários neste sábado 

 
O Procon de Campina Grande e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) realizam neste sábado, 12, a 

última fase do Processo Seletivo para Contratação de Estagiários do Procon Municipal. 

Os 51 alunos do Curso de Direito e 16 do Curso de Estatística que passaram por todas as 

primeiras etapas vão realizar uma prova de conhecimentos específicos neste sábado, das 8h 

às 10h, no SENAI – Centro de Inovação e Tecnologia Industrial, localizado na Av. Assis 

Chateaubriand, 4585 – Distrito Industrial, Campina Grande – PB, em frente à Alpargatas 

S/A. 

Suspenso desde março, devido à quarentena provocada pelo novo coronavírus, o processo 

seletivo retorna agora com a realização da prova dos candidatos que foram aprovados nas 

primeiras etapas do certame. 
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Os candidatos foram convocados e os que confirmaram a participação no certame deverão 

comparecer ao local de provas portando caneta esferográfica azul ou preta, lápis grafite e 

borracha e, munidos de documento oficial de identificação com foto, são aceitos 

exclusivamente, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a cédula de identidade (RG), a 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e o passaporte. 

Além disso, os estudantes devem seguir as orientações sanitárias de prevenção contra a 

contaminação do novo coronavírus. São elas: Os candidatos devem usar máscaras de 

proteção, cobrindo nariz e boca, podendo retirá-las para beber água; deverão levar sua 

garrafa com água, pois está proibido o uso de bebedouros coletivos e o compartilhamento 

de objetos de uso pessoal. 

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo disponibilizará álcool 70% para 

higienização de mãos e também organizará o espaço obedecendo ao distanciamento de dois 

metros entre os candidatos. 

O processo seletivo teve início em março deste ano, na oportunidade mais de 250 estudantes 

das áreas de Estatística e de Direito se inscreveram. Que posteriormente passaram pela fase 

de análise de documentação.  Os que passaram para esta próxima e última fase devem fazer 

uma prova objetiva, compreendendo 20 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua 

Portuguesa e 10 de Conhecimentos Específicos, cujo conteúdo programático está descrito 

no edital. 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon de Campina Grande explica que a 

contratação dos estudantes-estagiários se dará a partir do surgimento de vagas. 

“Esse processo seletivo é para formação de cadastro de reserva e para o provimento de 

vagas em número a ser estabelecido de acordo com a conveniência do órgão. Até o final 

deste ano teremos um bom número de estagiários encerrando seus contratos, então 

chamaremos os aprovados neste certame, de acordo com as vagas que forem surgindo”. 

. 
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Pesquisa do Procon Municipal mostra que em 12 meses preço 

médio da gasolina caiu 0,76% e do diesel 3,61% 

 
De acordo com levantamento de preços realizado pelo Procon de Campina Grande, no dia 

09 deste mês de dezembro, em 12 meses houve uma queda considerável no preço médio da 

gasolina comum, da gasolina aditivada, do gás natural, do diesel e do diesel s-10. 

Em 2019 a gasolina comum era comercializada por um preço médio de R$ 4,384 e 

atualmente está em R$ 4,349, mostrando uma queda de 0,76%. A gasolina aditivada baixou 

de R$ 4,508 para R$ 4,459, uma queda de 1,08%. O diesel comum era vendido por R$ 

3,625 passou para R$ 3,494, diminuiu 3,61%; o diesel S-10 baixou de R$ 3,691 para R$ 

3,573, reduzindo 3,19%. E o gás natural veicular apresentou a maior redução, passou de R$ 
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3,926 para R$ 3,744, ou seja, em um ano o preço médio do metro cúbico deste combustível 

caiu 4,63%. Já o etanol subiu 3,55%, ou seja, em dezembro de 2019 este combustível 

apresentava preço médio de R$ 3,036, hoje esse valor subiu para R$ 3,144. 

Já em comparação ao mês passado houve um reajuste na maioria dos combustíveis. Apenas 

o gás natural permanece com o mesmo valor de R$ 3,744. Mas a gasolina comum aumentou 

2,06% e passou de R$ 4,261 para R$ 4,349. A gasolina aditivada aumentou de R$ 4,389 

para R$ 4,459 (1,59%); o etanol de R$ 3,120 para R$ 3,144 (0,76%); diesel S-10 passou de 

R$ 3,451 para R$ 3,573 (3,53%) e o diesel comum apresentou o maior reajuste. Em um mês 

este combustível subiu de R$ 3,352 para R$ 3,494, ou seja, sofreu um aumento de 4,23%. 

Ainda de acordo com a pesquisa, o menor preço encontrado para a gasolina comum foi de 

R$ 4,170, em um posto no bairro da Liberdade. E o maior preço encontrado foi de R$ 4,499 

em dois postos, um no bairro São José e outro no Distrito de São José da Mata. Dos 49 

postos visitados no período, a maioria está comercializando este combustível por R$ 4,399. 

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

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

. 
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Pesquisa do Procon Municipal mostra que em 12 meses 
preço médio da gasolina caiu 0,76% e do diesel 3,61% 

 De acordo com levantamento de preços realizado pelo Procon de Campina 

Grande, no dia 09 deste mês de dezembro, em 12 meses houve uma queda 

considerável no preço médio da gasolina comum, da gasolina aditivada, do gás 

natural, do diesel e do diesel s-10. 

Em 2019 a gasolina comum era comercializada por um preço médio de R$ 

4,384 e atualmente está em R$ 4,349, mostrando uma queda de 0,76%. A 

gasolina aditivada baixou de R$ 4,508 para R$ 4,459, uma queda de 1,08%. O 

diesel comum era vendido por R$ 3,625 passou para R$ 3,494, diminuiu 

3,61%; o diesel S-10 baixou de R$ 3,691 para R$ 3,573, reduzindo 3,19%. E o 

gás natural veicular apresentou a maior redução, passou de R$ 3,926 para R$ 

https://www.23.mktid.com/go/62072f7-ec440933244c28d89a-2355aa4641571beb9496b7469e5ezI9eN87ve2nRe8rurr
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3,744, ou seja, em um ano o preço médio do metro cúbico deste combustível 

caiu 4,63%. Já o etanol subiu 3,55%, ou seja, em dezembro de 2019 este 

combustível apresentava preço médio de R$ 3,036, hoje esse valor subiu para 

R$ 3,144. 

Já em comparação ao mês passado houve um reajuste na maioria dos 

combustíveis. Apenas o gás natural permanece com o mesmo valor de R$ 

3,744. Mas a gasolina comum aumentou 2,06% e passou de R$ 4,261 para R$ 

4,349. A gasolina aditivada aumentou de R$ 4,389 para R$ 4,459 (1,59%); o 

etanol de R$ 3,120 para R$ 3,144 (0,76%); diesel S-10 passou de R$ 3,451 

para R$ 3,573 (3,53%) e o diesel comum apresentou o maior reajuste. Em um 

mês este combustível subiu de R$ 3,352 para R$ 3,494, ou seja, sofreu um 

aumento de 4,23%. 

Ainda de acordo com a pesquisa, o menor preço encontrado para a gasolina 

comum foi de R$ 4,170, em um posto no bairro da Liberdade. E o maior preço 

encontrado foi de R$ 4,499 em dois postos, um no bairro São José e outro no 

Distrito de São José da Mata. Dos 49 postos visitados no período, a maioria 

está comercializando este combustível por R$ 4,399. 

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

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

Fonte: Codecom 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.23.mktid.com/go/62072f7-ec440933244c28d89a-2355aa4641571beb9496b7469e5ezI9eN87ve2nRe8rurr
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Pesquisa do Procon aponta que em 12 meses preço 
médio da gasolina caiu 

De acordo com levantamento de preços realizado pelo Procon de Campina Grande, no dia 09 

deste mês de dezembro, em 12 meses houve uma queda considerável no preço médio da 

gasolina comum, da gasolina aditivada, do gás natural, do diesel e do diesel s-10. 

Em 2019 a gasolina comum era comercializada por um preço médio de R$ 4,384 e atualmente 

está em R$ 4,349, mostrando uma queda de 0,76%. A gasolina aditivada baixou de R$ 4,508 

para R$ 4,459, uma queda de 1,08%. O diesel comum era vendido por R$ 3,625 passou para R$ 

3,494, diminuiu 3,61%; o diesel S-10 baixou de R$ 3,691 para R$ 3,573, reduzindo 3,19%. E o 

gás natural veicular apresentou a maior redução, passou de R$ 3,926 para R$ 3,744, ou seja, 

em um ano o preço médio do metro cúbico deste combustível caiu 4,63%. Já o etanol subiu 

3,55%, ou seja, em dezembro de 2019 este combustível apresentava preço médio de R$ 3,036, 

hoje esse valor subiu para R$ 3,144. 

Já em comparação ao mês passado houve um reajuste na maioria dos combustíveis. Apenas o 

gás natural permanece com o mesmo valor de R$ 3,744. Mas a gasolina comum aumentou 

2,06% e passou de R$ 4,261 para R$ 4,349. A gasolina aditivada aumentou de R$ 4,389 para R$ 

4,459 (1,59%); o etanol de R$ 3,120 para R$ 3,144 (0,76%); diesel S-10 passou de R$ 3,451 para 

R$ 3,573 (3,53%) e o diesel comum apresentou o maior reajuste. Em um mês este combustível 

subiu de R$ 3,352 para R$ 3,494, ou seja, sofreu um aumento de 4,23%. 

Ainda de acordo com a pesquisa, o menor preço encontrado para a gasolina comum foi de R$ 

4,170, em um posto no bairro da Liberdade. E o maior preço encontrado foi de R$ 4,499 em 

dois postos, um no bairro São José e outro no Distrito de São José da Mata. Dos 49 postos 

visitados no período, a maioria está comercializando este combustível por R$ 4,399. 

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

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

 

 

http://www.23.mktid.com/go/62072f7-ec440933244c28d89a-2355aa4641571be8612-61622e5ezI9eN87ve2nRe8rurr
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a%C3%A7%C3%A3o%20do%20Natal%20Iluminado. 

 

Procon de Campina Grande disponibiliza serviços no horário 

noturno na programação do Natal Iluminado 
O Procon de Campina Grande inaugurou na última sexta-feira, 11, o Chalé do 

Consumidor Natalino. O local será um ponto de apoio noturno para a população que 
tiver alguma dúvida relacionada a consumo de produtos e serviços e que não tem 
como ir à sede do órgão durante o dia. O equipamento localizado às margens do 
Açude Velho, estará à disposição do consumidor de terça-feira a domingo das 17h 
às 22h, enquanto durar a programação do Natal Iluminado. 
No primeiro final de semana houve muita procura dos consumidores, sobretudo 
para conhecer o espaço que ficou bem charmoso e acolhedor. E quem passou por lá 

recebeu orientações, exemplares do Código de Defesa do Consumidor e material 
educativo diverso. 
É o segundo ano que o Procon integra a programação do Natal Iluminado, projeto 
desenvolvido pela Prefeitura de Campina Grande. Em 2019 trouxe a Vila Procon que 
foi um sucesso junto aos campinenses  e este ano o Chalé do Consumidor Natalino. 
A novidade desta edição, em que vivemos uma pandemia global provocada pelo 
novo coronavírus, é que o Procon Municipal convidou a Secretaria de Saúde do 
Município para estar junto nos trabalhos desenvolvidos no Chalé. 
“Temos a nossa disposição essa boa estrutura, localizado estrategicamente no 
centro da programação do Natal Iluminado. Como desde o início da pandemia 
estamos trabalhando em conjunto para proteger nossa população, resolvemos 
convidar nossos colegas da Saúde para estar conosco nesta prestação de serviços. 
Pois em um único espaço o cidadão poderá realizar suas demandas relacionadas a 
consumo e ainda receber orientações de prevenção a covid-19 e a outras doenças. 
Tudo muito bem planejado para promover o bem estar da população”, explica 

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal. 
Codecom PMCG 

. 
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Procon de Campina Grande adverte 
que cesta básica natalina está 30,8% 
mais caro em 2020 
Comparação é com o preço do mesmo período de 2019. Valor pulou de R$ 465,64 para R$ 

609,10. 

 O Procon de Campina Grande divulgou nesta segunda-feira (14) uma pesquisa em 
que avalia quanto está custando na cidade a Cesta Básica com produtos natalinos. A 
conclusão é que o seu preço médio está custando em dezembro de 2020 R$ 609,10, o 
que equivale a um aumento de 30,8% com relação ao mesmo período de 2019. 
Naquela época, a cesta natalina custava em média R$ 465,64. 
Confira a íntegra da pesquisa no site da entidade. 
Entre os produtos específicos da tradição natalina, um dos aumentos mais expressivos 
é o do bacalhau. E ele pode variar, a depender do local, em 203,12%. O quilo pode 
custar entre R$ 32,99 e R$ 100. Bem mais em conta está no quilo do peru temperado, 
que vai de R$ 20,89 a R$ 24,79. 
Na categoria de frios, o quilo do queijo tipo prato apresentou maior variação de 
201,32%, podendo haver diferença de R$ 44,09 a depender do estabelecimento 
comercial. O quilo do queijo tipo reino, por sua vez, pode ser encontrado a preços que 
vão de R$ 54,90 a R$ 89,90. 
Outro produto bem procurado nesta época, o panetone de frutas (400 g), dependendo 
da marca, pode ser encontrado a preços que vão de R$ 3,49 a R$ 16,99. 
Por fim, no grupo das bebidas, a sidra cereser (660 ml) está com variação de preços 
de R$ 9,99 a R$ 15,99 (60,06%) e a sidra cereser s/álcool (660 ml) com variação de 
52,29%, com o produto podendo custar de R$ 10,50 a R$ 15,99. 
Já com relação aos refrigerantes, a depender do sabor, a variação pode chegar a 
76,70%. 
Cesta Básica Regional 

O Procon de Campina Grande analisou também o preço médio do período para a 
Cesta Básica Regional, que custou ao campinense um valor de R$ 626,75. Em 
comparação com o mês de novembro, cujo preço foi R$ 607,4 constata-se um 
aumento de R$ 19,35, ou seja, 3,2%. A coleta de dados ocorreu em 60 
supermercados da cidade no período de 3 a 10 deste mês. 
. 
Codecom PMCG 
 
 
 
 
 

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 I Paraíba DATA 14/12/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

http://iparaiba.com.br/index.php/2020/12/15/pesquisa-revela-aumento-de-308-em-
alimentos/ 

Pesquisa revela aumento de 30,8% em 

alimentos  

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

Básica Regional, que neste mês vem com o acréscimo da Cesta Natalina. Para o mês de 

dezembro de 2020 a Cesta Básica Regional custou ao campinense um valor médio de R$ 

626,75, em comparação com o mês de novembro, cujo preço foi R$ 607,4 constata-se um 

aumento de R$ 19,35, ou seja, 3,2%. A coleta de dados ocorreu em 60 supermercados da 

cidade no período de 3 a 10 deste mês.  

Considerando o rendimento familiar de um salário mínimo (R$ 1.045,00) o 

comprometimento do ordenado é de aproximadamente 60,0%, restando cerca de 40,0%, o 

que é equivalente em termos absolutos a 418 reais para as outras despesas da família. A 

quantidade de horas necessárias para o trabalhador que ganha um salário mínimo comprar a 

Cesta Básica de Alimentos é de aproximadamente 92 horas, ou seja, ou 12 dias de trabalho.  

Como sempre explicamos a Cesta Básica Regional do Procon Municipal é a soma da Cesta 

Básica de Alimentos instituída pelo DIEESE e a Cesta Complementar. Esta última se 

organiza em grupos. Segue a demonstração destes grupos e os alimentos ou produtos que 

apresentaram maior variação de preços entre os estabelecimentos visitados.  

Do grupo CARNES E DERIVADOS o quilo do frango apresentou maior diferença de 

preços, 83,67%, este produto pode ser encontrado a preços que vão de R$ 7,35 a R$ 13,50. 

No grupo FARINÁCEOS a goma de tapioca se destaca, com variação de 121,11%, 3kg 

deste produto pode custar de R$ 2,89 a R$ 6,39.  

Em HIGIENE E LIMPEZA vemos que o pacote com quatro unidades de papel higiênico 

apresentou variação de 299,31%, pode ser comprado a preços que vão de R$ 1,45 a R$ 

5,79. Já em HORTIFRUTI a fruta que se destaca é a manga, o quilo pode ser comprado por 

preços que vão de R$ 1,29 a R$ 4,99, variando 286,82% e o pimentão verde variou 

231,16%, o quilo pode ser encontrado a preços que vão de R$ 1,99 a R$ 6,59. Por fim no 

grupo TEMPEROS o sal moído apresentou maior diferença de preços, 204,08%, meio quilo 

do produto pode ser comprado por valores que vão de 0,49 centavos a R$ 1,49.  

Com relação a Cesta com produtos natalinos, o valor médio em dezembro de 2020 foi de R$ 

609,10, em comparação com o mês de dezembro de 2019 cujo preço médio foi de R$ 

465,64 houve um aumento de 30,8%.  
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Com relação à variação de preços destes produtos, o bacalhau se destaca entre as carnes. 

Com variação de 203,12% o quilo deste alimento pode ser encontrado a preços que vão de 

R$ 32,99 a R$ 100,00. Já o peru temperado, o quilo pode ser encontrado a preços que vão 

de R$ 20,89 a R$ 24,79, variação de 18,67%. Já no grupo dos queijos e frios, o queijo tipo 

prato apresentou maior variação, 201,32%, quem pesquisar pode economizar até 44,09 

reais. O quilo do queijo tipo reino pode ser encontrado a preços que vão de R$ 54,90 a R$ 

89,90.  

Outro produto bem procurado nesta época, o panetone de frutas (400 g), dependendo da 

marca, pode ser encontrado a preços que vão de R$ 3,49 a R$ 16,99, uma variação de 

386,82%.  

E por fim no grupo das bebidas, a sidra cereser (660 ml) está com variação de preços de R$ 

9,99 a R$ 15,99 (60,06%) e a sidra cereser s/álcool (660 ml) com variação de 52,29%, o 

produto pode custar de R$ 10,50 a R$ 15,99. Já com relação aos refrigerantes a soda 2 litros 

se destaca, está variando 76,70%, pode ser encontrada por preços que vão de R$ 3,39 a R$ 

5,99 e a menor variação foi para a sprite 2 litros pode ser comprada a preços que vão de R$ 

5,89 a R$ 6,89 (16,98%). E a coca cola 2 litros chega a variar 33,56%, ou seja, pode ser 

encontrada a preços que vão de R$ 5,99 a R$ 8,00.  

A pesquisa completa está disponível no site do 

Procon https://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 Paraibaradioblog DATA 17/12/20 

ASSUNTO Seleção de Estagiários AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.paraibaradioblog.com/2020/12/17/divulgado-resultado-final-do-processo-
seletivo-para-estagiarios-do-procon-de-campina-grande/ 

Divulgado resultado final do 
processo seletivo para estagiários do 
Procon de Campina Grande 
 

Divulgado nesta quarta-feira, 16, o resultado final do processo seletivo de 
estágio para o Procon de Campina Grande e a convocação dos sete primeiros 
colocados. Participaram do certame estudantes das áreas de Direito e 
Estatística com Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) igual ou superior a 
7,0. A última etapa foi à aplicação de uma prova no último sábado, 12, em 
parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). 

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


24 

 

Os convocados devem comparecer no Instituto Euvaldo Lodi (IEL), 5º andar do 
prédio da FIEP em Campina Grande, nesta quinta-feira, 17, para formalização 
do Termo de Compromisso de Estágio, munidos de declaração escolar 
atualizada, cópia do CPF e RG. Para evitar aglomerações os convocados 
devem atender ao seguinte quadro de horário: 1º, 2º e 3º colocados às 09h00 e 
o 4º, 5º, 6º e 7º colocados às 14h00. E na terça-feira, 22, eles já se apresentam 
no Procon para conhecer a estrutura e os seus respectivos espaços de estágio 
e orientadores. 

Ao estudante-estagiário será concedida uma bolsa mensal no valor de R$ 
840,00, e auxílio-transporte no valor de R$ 80,00, totalizando R$ 920,00. Para 
o cumprimento de carga horária mínima de 20 horas semanais, conforme o 
horário de funcionamento do Procon de Campina Grande. 

O processo seletivo iniciado em março deste ano contou com a participação de 
250 candidatos inscritos, após todas as etapas de seleção foram aprovados 25 
candidatos de Direito e 4 de Estatística. Que deverão preencher as vagas no 
Procon Municipal em decorrência do desligamento dos ocupantes anteriores, 
ou da abertura de novas vagas que vierem a ocorrer dentro do prazo de 
validade da seleção. Conforme o Edital de nº01/2020 a classificação final tem 
validade de um ano, prorrogável por igual período. 

Confira abaixo alguns arquivos referentes a este certame: 
Convocação 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/convocacao/ 
Resultado de Classificados na Prova – Direito 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/resultado-de-classificados-na-
prova-direito/ 
Resultado de Classificados na Prova – Estatística 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/resultado-de-classificados-na-
prova-estatistica/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/convocacao/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/resultado-de-classificados-na-prova-direito/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/resultado-de-classificados-na-prova-direito/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/resultado-de-classificados-na-prova-estatistica/
https://procon.campinagrande.pb.gov.br/resultado-de-classificados-na-prova-estatistica/
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CLIPPING Procuradoria Geral do Município 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos 
Difusos 

(PROCON de Campina Grande/PB) 

VEÍCULO SNN DATA 23/12/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://snn.com.br/pesquisa-do-procon-municipal-encontra-diferencas-de-ate-138-em-itens-
da-lista-de-material-
escolar/#:~:text=Pesquisa%20do%20Procon%20de%20Campina%20Grande%2C%20realizada%
20no%20per%C3%ADodo%20de,nove%20lojas%20f%C3%ADsicas%20da%20cidade. 

Pesquisa do Procon Municipal encontra diferenças de até 
138% em itens da lista de material escolar 

Pesquisa do Procon de Campina Grande, realizada no período de 16 a 21 de 
dezembro, constatou diferenças de preço de até 138% nos itens da lista de 
material escolar. Na oportunidade foram coletados os preços de 25 produtos 
em nove lojas físicas da cidade. 
O produto que apresentou a maior variação (138%) foi a caixa de lápis de cor 

do tamanho grande da Faber Castell. Este item chega custar valores que 
variam de R$ 14,50 a R$ 34,55, quem pesquisar pode fazer uma economia de 
até R$ 20,05. A caixa com 12 unidades de giz de cera grosso também 
apresentou uma alta variação de preços, 133%, este produto chega a custar de 
R$ 3,00 a R$ 6,99 nos locais pesquisados. 
Outros itens que apresentam uma grande diferença de preços são a resma de 

papel ofício A4 da marca Copimax, que custa em média R$ 21,29. O menor 
valor encontrado para esse tipo de papel foi de R$ 19,99 e o maior R$ 23,40. 
Quem pesquisar pode ter uma economia de R$ 3,41. E os cadernos de 12 
matérias capa dura também apresentam uma boa diferença de preços, da 
marca Foroni mostra uma variação de R$ 21,65 a R$ 50,50, ou seja, uma 
diferença de R$ 28,85 e da marca Tilibra pode ser encontrado a valores que 

vão de R$ 12,99 a R$ 34,99, uma diferença de R$ 22,00. 
A pesquisa foi feita nos seguintes estabelecimentos: Casa do Colegial, CDM 
Papelaria e Brinquedos, Lojão do Colegial, Papelaria Compasso, Papelaria 
Rocha, Brasil Atacado, Lojas Americanas, Lê Biscuit e Livraria Leitura. Destes 
locais, a Papelaria Rocha continha 92% dos itens e o Lojão do Colegial 84%. 
Na pesquisa realizada pelo Procon de Campina Grande o consumidor poderá 

também ver a lista de materiais que as escolas da Rede Privada são proibidas 
de cobrar no ato da matrícula. E algumas dicas e orientações para se fazer uma 
boa economia. No início de janeiro de 2021 o Procon divulgará uma nova 
pesquisa. 

Confira a pesquisa atual no site procon.campinagrande.pb.gov.br  

Fonte: Codecom 

 

. 

http://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 Rádio Borborema DATA 23/12/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://radioborborema.com.br/pesquisa-do-procon-municipal-encontra-diferencas-de-ate-
138-em-itens-da-lista-de-material-escolar/ 

Pesquisa do Procon Municipal encontra diferenças de até 138% em 
itens da lista de material escolar 

Pesquisa do Procon de Campina Grande, realizada no período de 16 a 21 de dezembro, 

constatou diferenças de preço de até 138% nos itens da lista de material escolar. Na 

oportunidade foram coletados os preços de 25 produtos em nove lojas físicas da cidade. 

O produto que apresentou a maior variação (138%) foi a caixa de lápis de cor do tamanho 

grande da Faber Castell. Este item chega custar valores que variam de R$ 14,50 a R$ 34,55, 

quem pesquisar pode fazer uma economia de até R$ 20,05. A caixa com 12 unidades de giz 

de cera grosso também apresentou uma alta variação de preços, 133%, este produto chega a 

custar de R$ 3,00 a R$ 6,99 nos locais pesquisados. 

Outros itens que apresentam uma grande diferença de preços são a resma de papel ofício A4 

da marca Copimax, que custa em média R$ 21,29. O menor valor encontrado para esse tipo 

de papel foi de R$ 19,99 e o maior R$ 23,40. 

Quem pesquisar pode ter uma economia de R$ 3,41. E os cadernos de 12 matérias capa dura 

também apresentam uma boa diferença de preços, da marca Foroni mostra uma variação de 

R$ 21,65 a R$ 50,50, ou seja, uma diferença de R$ 28,85 e da marca Tilibra pode ser 

encontrado a valores que vão de R$ 12,99 a R$ 34,99, uma diferença de R$ 22,00. 

A pesquisa foi feita nos seguintes estabelecimentos: Casa do Colegial, CDM Papelaria e 

Brinquedos, Lojão do Colegial, Papelaria Compasso, Papelaria Rocha, Brasil Atacado, 

Lojas Americanas, Lê Biscuit e Livraria Leitura. Destes locais, a Papelaria Rocha continha 

92% dos itens e o Lojão do Colegial 84%. 

Na pesquisa realizada pelo Procon de Campina Grande o consumidor poderá também ver a 

lista de materiais que as escolas da Rede Privada são proibidas de cobrar no ato da 

matrícula. E algumas dicas e orientações para se fazer uma boa economia. No início de 

janeiro de 2021 o Procon divulgará uma nova pesquisa. 

Confira a pesquisa atual no site procon.campinagrande.pb.gov.br  

Fonte: Codecom 

 

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 Jornal da Paraíba DATA 17/12/20 

ASSUNTO Pesquisa de Preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://www.jornaldaparaiba.com.br/economia/procon-cg-encontra-variacao-de-ate-r-10-
em-preco-gas-de-cozinha.html 
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO G1 PB DATA 17/12/20 

ASSUNTO PIx AVALIAÇÃO Positiva 

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

Preço do gás de cozinha tem 
diferença de até R$ 10 em Campina 
Grande, diz Procon 
Valor cobrado pelo produto apresentou um aumento de 2,25% em um mês, 

conforme pesquisa feita pelo órgão. Preços variam entre R$ 70 e R$ 80. 

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. 

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/ListadeparticipantesdoPix.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/ListadeparticipantesdoPix.pdf
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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 https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix. 

 

 
 

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 23/12/20 

ASSUNTO Pesquisa de preços AVALIAÇÃO Positiva 

https://portalcorreio.com.br/precos-de-materiais-escolares-variam-ate-138-em-campina-
grande/ 

 

Preços de materiais escolares variam até 138% em Campina 

Grande 

Maior variação, de 138%, foi da caixa de lápis de cor do tamanho grande da Faber 

Castell 

Natal e réveillon ainda nem passaram, mas quem tem filhos em idade 

escolar já se prepara para os gastos de janeiro. Em Campina Grande, uma 
pesquisa do Procon Municipal aponta que pesquisar bem os preços dos 

http://www.23.mkitd3.com/go/748023d9e9dd5fa2bb8b4-3f96d5df9676508a7-0eb9496b7469e5ezI9eLYPoe2lQe8ryLi
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materiais escolares pode fazer diferença no orçamento do mês. De acordo 

com o levantamento, as variações chegam a 138%. 

 Veja aqui a pesquisa completa 

Foram pesquisados preços de 25 produtos em nove lojas físicas da cidade. 

A maior variação, de 138%, foi da caixa de lápis de cor do tamanho grande 
da Faber Castell. O item custa entre R$ 14,50 a R$ 34,55. A caixa com 12 

unidades de giz de cera grosso também apresentou uma alta variação de 

preços, 133%, com preços entre R$ 3 e R$ 6,99. 

Outros itens que apresentam uma grande diferença de preços são a resma 
de papel ofício A4 da marca Copimax. O menor valor encontrado para esse 

tipo de papel foi de R$ 19,99 e o maior R$ 23,40. 

Os cadernos de 12 matérias capa dura também apresentam uma boa 

diferença de preços. Itens da marca Foroni vão de R$ 21,65 a R$ 50,50. Já 
os cadernos da marca Tilibra podem ser encontrado a valores que vão de 

R$ 12,99 a R$ 34,99. 

Além da pesquisa de preços, o Procon de Campina Grande divulgou a lista 

de materiais que as escolas da rede privada são proibidas de cobrar no ato 
da matrícula. 

Estabelecimentos consultados na pesquisa 

 Casa do Colegial 

 CDM Papelaria e Brinquedos 

 Lojão do Colegial 

 Papelaria Compasso 
 Papelaria Rocha 

 Brasil Atacado 

 Lojas Americanas 

 Lê Biscuit 

 Livraria Leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/material-escolar-2020/
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Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB  
 

CLIPPING 
Procuradoria Geral do Município 

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

VEÍCULO 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 

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 
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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 

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 

http://www.23.mkitd3.com/go/7a5f8892e011--f71a-c4a66d97a7520325-0-0fce51-3fc52f3e5ezI9eM1kTe2lTe8rurr
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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 

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. 

 

http://www.23.mkitd3.com/go/cf1-9082e77410-7ff9f-6cc774958a325990-655e51-3fc52f3e5ezI9eM1zye2lVe8ruLC
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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. 

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. 

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/


35 

 

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%. 
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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 

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/

