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05/12/2019 - Procon inaugura app para agilizar atendimentos
Pensando na agilidade do atendimento para informações,
reclamações e resoluções, o Procon de Maringá lançou
nesta quinta, 5, o aplicativo Procon na Mão, disponível para
sistemas IOS e Android. O sistema, desenvolvido pela Lei de
incentivo à inovação da Secretaria de Inovação e
Desenvolvimento Econômico (SEIDE), é mais um canal de
comunicação entre consumidores e empresas, trabalhando
na resolução de conflitos.

O vice-prefeito, Edson Scabora, destacou o aplicativo como
uma ferramenta na garantia dos direitos do consumidor.
Destacando o compromisso da gestão em aproximar o
cidadão da inovação. “Demonstra a responsabilidade com
que a administração trata o maringaense. Colocando o
cidadão como prioridade”. Geison Ferdinandi, diretor do
Procon de Maringá, explica que por meio do app, o cidadão pode fazer sua solicitação 24 horas, de qualquer lugar,
basta um dispositivo com acesso à internet.

O Procon atua constantemente em ações de proteção ao consumidor. A média anual é de 30 mil atendimentos, com
98% de resolução. Além das operações pontuais, como fiscalização de valores de materiais escolares, itens
natalinos e ovos de Páscoa, a coordenadoria realiza atendimentos itinerantes, como o ′Procon na Feira′, e ′Procon
na Praça′. Além do convênio com o laboratório da Universidade Estadual de Maringá que trará economia e agilizar
aos procedimentos. 
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21/07/2020 - Procon faz pesquisa em farmácias e supermercados de Iguatemi
O Procon de Maringá fez pesquisa em farmácias e supermercados no distrito de Iguatemi. Levantamento de preços
foi em mercados e farmácias em dias diferentes desse mês. Foi verificada grande diferenças entre mercadorias,
chegando até a mais de 150% num...

10/06/2020 - TCCC recebe nova multa, de R$ 462,9 mil, por descumprir decretos
A Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC) foi multada hoje, 10, pelo Procon de Maringá em R$ 462.962,96.
Penalidade foi por descumprimento de decretos municipais e do Código de Defesa do Consumidor. Fiscais do
Procon flagraram ônibus lotados,...

29/05/2020 - Procon aponta diferença de até 258% em mercados atacadistas
Pesquisa do Procon realizada ontem, 28, aponta grande diferença de preços em produtos à venda em
supermercados atacadistas de Maringá. Fiscais visitaram cinco estabelecimentos pesquisando e comparando 107
itens. Maior diferença foi de 258,4%, sendo...

18/05/2020 - Pesquisa sobre remédios indica diferença no preço de até 272,48%
O Procon de Maringá fez na última sexta-feira, 15, pesquisa sobre remédios de uso contínuo para idosos.
Levantamento encontrou diferença no mesmo produto de uma farmácia para outra de até 272,48%. Foram
pesquisados 42 itens em dez estabelecimentos....

12/05/2020 - Procon segue com fiscalização no funcionamento do transporte coletivo
O Procon de Maringá deu sequência na manhã desta terça, 12, à fiscalização da normalidade do transporte coletivo
para verificar fluxo de passageiros e quantidade de ônibus colocados em circulação. O trabalho foi intensificado...
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