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QUARENTENA - E o virtual será o responsável por unir mães e filhos neste Dia das Mães

Campanha Desafio Sangue Solidário 
começa com muitas doações

ACONTECE

A sexta-feira (8) marcou 
a abertura da campanha De-
safio Sangue Solidário, que 
reuniu a Prefeitura de Gua-
rulhos e forças de segurança 
da cidade no hemocentro do 
Hospital Stella Maris, na Vila 
Itapegica, onde foram con-
tabilizadas 45 doações de 
sangue pela manhã. A inicia-
tiva prossegue até a próxima 
sexta-feira (15).

Presente na abertura da 
campanha, o prefeito Guti foi 
um dos doadores e fez um 
apelo à população. “Estou 
aqui doando sangue para co-
laborar. Quem puder ajudar 
doe sangue também. É um 
ato de amor à vida”, reforçou.

O objetivo é estimular a 
doação em virtude das difi-
culdades causadas pela pan-
demia do coronavírus, que 
tem reduzido e muito o esto-
que dos hemocentros. A ação 
promovida pela Prefeitura e 
pelas forças de segurança da 
cidade conta também com a 
participação de diversos ato-
res sociais como igrejas, as-
sociações comunitárias, moto 
clubes, entre outros.

Em Guarulhos, partici-
pam da campanha Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
Polícia Federal (PF), For-
ça Aérea Brasileira (FAB), 
Exército Brasileiro, Polí-
cia Militar (PM), Polícia Ci-
vil, Guarda Civil Municipal 
(GCM), juntamente com as 
secretarias de Transporte 
e Mobilidade Urbana e de 
Desenvolvimento Urbano 
de Guarulhos, o Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência, a Coordenadoria de 
Proteção e Defesa Civil, a 
Igreja Adventista e o grupo 
Doe Sangue Guarulhos.

Todos podem colaborar 
para aumentar os estoques 
dos bancos de sangue, basta 
ligar para um dos três hemo-
centros da cidade de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
17h, para agendar um horário. 
Podem doar pessoas maiores 
de 16 anos, desde que acom-
panhadas por um respon-
sável, e pessoas de 18 a 60 
anos que tenham mais de 50 
quilos e que sejam saudáveis. 
Mais informações pelo telefo-
ne 96093.6115

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA

Trabalho com Texto, Criação e Expressão 
em Tempos Excepcionais e Mídias Sociais, 
os interessados devem preencher a ficha de 
inscrição disponível em https://tinyurl.com/
oficinasculturais. Na ficha de inscrição é pos-
sível encontrar as datas e horários em que 
cada oficina acontece, bem como informa-
ções sobre o conteúdo e orientadores. Caso 
deseje participar de mais de uma oficina o 
interessado deve preencher um formulário 
para cada. Em caso de dúvida durante a ins-
crição entre em contato pelo e-mail ativida-
des@oficinasculturais.org.br.

orquestra.em.casa/.
Para celebrar o Dia das Mães, a edição 

especial de domingo conta com as par-
ticipações da cantora Gabriella Pace, da 
maestrina Natália Larangeira e da percus-
sionista Marissa Pinheiro. Mediado pelo ma-
estro Emiliano Patarra, o encontro debate 
o modo como as musicistas conciliam o 
universo musical com a vida familiar, os de-
safios cotidianos, além de dicas e soluções 
para outras jovens que também desejam 
ser mães sem prescindir de suas carreiras.

Até 17 de maio a Secretaria de Cultura de 
Guarulhos e a Economia Criativa do Estado de 
São Paulo, por meio da Poiesis – Instituto de 
Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, estão 
com inscrições abertas para oficinas culturais 
online, com encontros a distância disponibili-
zados nas plataformas Google Meet ou Zoom 
Meeting. Oferecidas a pessoas a partir de 16 
anos, as oficinas têm como foco a formação e 
a vivência da população no campo da cultura.

Para participar das oficinas de Fotogra-
fia Digital Para Celulares, Elaboração de 
Projetos: Proac, Voz: Exercícios Práticos e 

Pensando no bem-estar da população, em 
todas as faixas etárias, a prefeitura organiza 
o 1º torneio virtual de coreografia de ginás-
tica, que será direcionado aos alunos do Sesi 
Cocaia, um dos núcleos parceiros no trabalho 
desenvolvido no programa Iniciação Espor-
tiva, da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL). 
Meninos e meninas a partir dos sete anos po-
dem fazer a inscrição no evento, que é gratui-

No próximo domingo (10), às 17h, o Papo 
de Plateia Live apresenta o especial do Dia 
das Mães em um bate-papo com musicistas 
que também são mães. Iniciativa da Prefei-
tura de Guarulhos por meio da Secretaria 
de Cultura, o Papo de Plateia Live é trans-
mitido pelas redes sociais das orquestras 
de Guarulhos no YouTube, no endereço ht-
tps://www.youtube.com/channel/UCS9r_
T3pJEr2wnZreRGSo1g, no Facebook ht-
tps://www.facebook.com/ojmguarulhos/ e 
no Instagram https://www.instagram.com/

Oficinas culturais online para áreas de comunicação estão abertas 

Guarulhos realiza 1º torneio virtual de coreografia de ginástica

Papo de Plateia Live apresenta especial com mães musicistas

ta e deverá ser realizada até 29 de maio.
Para se inscrever o interessado deve mon-

tar uma coreografia baseada na canção Tones 
And I - Dance Monkey, que está no link https://
www.youtube.com/watch?v=Kdbq2UlnHnA, 
filmar e encaminhar à professora Ana Cecilia 
Zarantonelli, coordenadora do torneio, pelo 
telefone 99854-0200. O envio já será consi-
derado inscrição.
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Neste ano, a forma é 
diferente, mas o conteúdo 
vai ser sempre o mesmo.

10 DE MAIO
DIA DAS MÃES

Prefeitura encerra entrega de máscaras 
para passageiros nos terminais de ônibus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
distribuiu seis mil máscaras 
para os passageiros que che-
gavam sem o equipamento 
em todos os seis terminais de 
ônibus existentes da cidade. 
A ideia inicial era parar com 
esse processo na segunda-fei-
ra (04), mas após estudos de-
cidiu-se pela continuidade do 
trabalho de entrega do equi-
pamento até esta quarta-feira 

(06). Agora a distribuição não 
ocorre mais, até pela colabora-
ção que está havendo por par-
te da população. Além disso, 
os agentes do Departamento 
de Transportes de Guarulhos 
têm feito um trabalho de 
conscientização para mostrar 
a importância de usar o equi-
pamento como prevenção da 
propagação do coronavírus. 

Desde o último dia 27, aten-
dendo ao decreto municipal 
36.811, o ingresso nos coletivos 
não é permitido para quem 
não estiver usando máscara. 
Nos terminais a adesão é total 
e durante o itinerário não em-
barca no coletivo pessoas que 
estiverem sem máscara.

Para reforçar a ideia, nos 
ônibus estão sendo fixados 
adesivos no para-brisa diantei-
ro com os dizeres “Embarque 
permitido somente com o uso 
de máscaras”. A Guarupass, 
consórcio que reúne as três em-

presas concessionárias do mu-
nicípio, está providenciando o 
material para que toda a frota 
esteja adesivada com a norma.

Nos táxis e transportes de 
passageiros por aplicativos o 
movimento de utilização das 
máscaras de proteção contra 
a propagação da Covid-19 já 
começou antes mesmo da pu-
blicação do decreto. Nessas 
modalidades, a adesão foi ain-
da mais rápida por parte de 
usuários e motoristas.

A prefeitura também pros-
segue com o trabalho de lim-
peza contínua dos terminais 
da cidade. São utilizados cami-
nhões-pipa de grande potência 
para a higienização com cloro 
de todos os boxes de paradas 
de ônibus, além dos pontos de 
espera dos passageiros.  Já as 
empresas de transportes têm 
a obrigatoriedade de proceder 
à limpeza dos coletivos após 
cada viagem.

Empresas doam 15 mil máscaras 
de tecido para a cidade
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos foi o 
primeiro município do país 
a implantar um programa 
para incentivo do uso de más-
caras caseiras, por meio do 
Máscaras pela Vida, o qual 
já distribuiu cerca de dez mil 
kits. Nesta sexta-feira (08) a 
prefeitura recebeu mais um 
importante reforço para o 
programa: a doação de dez 
mil máscaras de tecido da 
empresa Imbecor Produtos de 
Beleza, fabricante da marca 
Kiss New York. Além disso, 
outras cinco mil foram doadas 
pela empresa Primeira Classe 
Uniformes nesta semana. Os 
produtos doados irão compor 
o kit do Máscaras pela Vida 
(duas máscaras de tecido, um 
sabonete e um folheto com 
orientações sobre prevenção 
à covid-19) para entrega às 
pessoas em extrema vulnera-
bilidade social que vivem em 

comunidades da cidade.
A proposta do programa é 

difundir a confecção e o uso 
de máscaras de tecido na po-
pulação durante a pandemia, 
em especial entre os que pre-
cisam sair de casa para fazer 
alguma atividade essencial, 
para que desta forma tenham 
mais proteção do contágio do 
novo coronavírus.

O secretário de Desenvol-
vimento e Assistência Social, 
Alex Viterale, destacou o 
ato solidário das empresas. 
“As máscaras se destinam 
às pessoas mais vulneráveis 
das comunidades para que 
possam se prevenir do con-
tágio da covid-19, ainda mais 
no estado crescente em que 
se encontra a transmissão do 
vírus e também pela obriga-
toriedade de seu uso, tanto 
municipal como estadual”, 
afirmou o secretário.
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Feliz Dia
das Mães
Feliz Dia
das Mães

SP prorroga quarentena até 31 de maio Índice de isolamento social em Guarulhos é baixo e agrava situação da pandemia

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria confirmou nesta 
sexta-feira (08) que a pos-
sibilidade de flexibilização 
da quarentena em São Pau-
lo está suspensa em todos 
os 645 municípios paulistas 
até 31 de maio -  o que in-
clui Guarulhos na medida. 
A prorrogação se deve ao rit-
mo acelerado de contágio do 
coronavírus e o aumento crí-
tico no total de infectados e 
de mortes por covid-19, com 
risco iminente de colapso no 
sistema de saúde.

“Como governador de 
São Paulo, eu gostaria de 
dar uma notícia diferente, 
mas o cenário é desolador. 
Teremos que prorrogar a 
quarentena até o dia 31 de 
maio. Queremos em breve 
poder anunciar a retomada 
gradual da economia, como 
está previsto no Plano São 
Paulo”, disse Doria.

“O pior cenário é o que 
alia mortes e recessão. Ado-

tar a quarentena, como fize-
mos aqui em São Paulo, não 
é uma tarefa fácil. Mas tra-
ta-se de proteger vidas no 
momento mais difícil e crí-
tico da história deste país”, 
acrescentou o governador. 
“A nossa decisão de prorro-
gar a quarentena é a decisão 
pela vida”, completou.

A aceleração acentuada 
da contaminação por coro-
navírus em São Paulo coin-
cide com a queda sensível 
nos índices de isolamento 
social em todo o estado. A 
média paulista chegou a 
47% na última quinta (7), 
muito longe da taxa con-
siderada ideal, de 70%, e 
abaixo do mínimo de 55% 
estipulado como nova meta 
pelas autoridades em saúde.

A decisão do Governo 
do Estado foi avalizada in-
tegralmente pelos especia-
listas do Centro de Contin-
gência do coronavírus em 
São Paulo.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos regis-
trou um índice de 47% na taxa 
de isolamento social nesta se-
mana, um percentual consi-
derado muito baixo por conta 
da pandemia da Covid-19 que 
está se alastrando de forma 
muito rápida e letal. A princi-
pal arma para enfrentar este 
inimigo invisível é a conscien-
tização das pessoas nesse mo-
mento para que todas as me-
didas adotadas até agora pela 
prefeitura sejam eficazes. A 
cidade está em estado de cala-
midade pública e o número de 
mortos triplicou nos últimos 
quinze dias, sendo confirma-
dos mais de cem óbitos pela 
doença até esta quinta-feira (7).

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Guarulhos está com 
seu efetivo nas ruas e tem 
um papel importante no en-
frentamento à pandemia. Só 
nos últimos dias a Central de 
Atendimento da corporação 
recebeu mais de 500 denúncias 
sobre descumprimento do iso-
lamento social e aglomeração 

de pessoas, que insistem em 
ocupar praças e locais públicos 
para um bate-papo, caminhar 
e fazer atividades esportivas. A 
GCM tem orientado a popula-
ção sobre os perigos do contá-
gio e a necessidade de que to-
dos assumam o compromisso 
de adotar as medidas preventi-
vas e de isolamento social para 
colaborar com a sociedade.

De acordo com o Ministé-
rio e a Organização Mundial 
da Saúde é vital que as pessoas 
que não estejam trabalhando 
fiquem em casa para preser-
var a sua saúde e a de outros, 
evitando aglomerações que 
podem agravar ainda mais a 
proliferação do novo corona-
vírus, comprometendo assim 
a manutenção dos serviços de 
saúde e a abertura da econo-
mia na cidade.

O secretário para Assuntos 
de Segurança Pública (SASP) 
de Guarulhos, Márcio Pontes, 
ressaltou a necessidade do 
isolamento social para passar-
mos o mais rápido possível 

pela pandemia com o menor 
número de mortes. “A Guarda 
Civil tem recebido um grande 
número de ligações sobre aglo-
merações e o que os agentes 
têm encontrado nesses locais 
são pessoas que parecem não 
acreditar na doença. Os guar-
das orientam e fazem a disper-
são, as pessoas aceitam, mas 
voltam novamente a ocupar 
esses espaços. É importante 
que todos saibam que não es-
tão enganando a fiscalização 
e sim enganando a si mesmas 
e comprometendo a saúde da 
própria família”, salienta. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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cícios físicos no próprio lar. 
Vale destacar que a atividade 
física pode ser uma grande 
aliada na estimulação do sis-
tema imunológico, na manu-
tenção e desenvolvimento da 
força muscular, na melhoria 
da capacidade cardiorrespira-
tória, no equilíbrio estático e 
dinâmico, bem como auxilia 
na prevenção e tratamento 
da depressão.

Contudo, algumas precau-
ções devem ser tomadas para 
evitar quedas, tais como retirar 
objetos espalhados pela casa, 
como brinquedos, fios soltos, ta-
petes e mesinhas, não andar de 
meias e com chinelos de dedo, 
dando preferência a calçados 
com solas antiderrapantes, usar 
os óculos de forma apropria-
da, tomar cuidado com pisos 
escorregadios e roupas muito 
compridas e largas e redobrar a 
atenção com idosos que fazem 
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Guarulhos confirma mais 21 
óbitos por covid-19; casos 
confirmados já são 840

Saúde alerta para riscos de acidentes 
caseiros com idosos durante isolamento

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nesta sexta-feira 
(8) mais 21 óbitos que esta-
vam sendo investigados foram 
confirmados como sendo em 
decorrência do coronavírus 
(covid-19), totalizando 123 mor-
tes em Guarulhos. Foram 13 
homens e oito mulheres com 
idades entre 50 e 90 anos, dos 
quais duas ocorreram no início 
de maio e as outras 19 em abril. 
Há ainda 63 óbitos em investi-
gação. O Boletim Epidemiológi-
co atualizado pela Secretaria da 
Saúde mostra ainda que a cida-
de registra 4.910 casos suspei-
tos, dos quais 840 foram con-
firmados, 2.300 descartados e 
1.770 estão em investigação.

A prefeitura vem chaman-
do a atenção da população para 
se conscientizar sobre a impor-
tância do isolamento social, 
que esta semana alcançou o 
menor índice, 47%. Não há va-

gas nos leitos de UTI nos dois 
hospitais estaduais localizados 
na cidade. Nos municipais, con-
tando com os leitos de UTI do 
Centro de Combate ao Corona-
vírus (3C-Gru), onde sete de 27 
pessoas estão internadas, a taxa 
de ocupação é de 69,23%. A mé-
dia geral de ocupação leitos de 
alta complexidade em Guaru-
lhos permanece 87,88%. Já a de 
leitos clínicos subiu de 55,68% 
para 60,29%.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em época de 
pandemia, o isolamento so-
cial é a principal maneira 
para prevenir a circulação 
do coronavírus. No caso da 
população idosa, a Secreta-
ria da Saúde de Guarulhos 
recomenda o confinamento. 
No entanto, alerta para ou-
tro fator de risco que a me-
dida representa: as quedas 
que, de acordo com a Socie-
dade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia, acontecem 
em sua maioria (70%) dentro 
do próprio lar, contribuindo 
para os elevados índices de 
morbimortalidade, redução 
da capacidade funcional e 
institucionalização precoce 
dos idosos.

Por isso, a pasta lembra 
que nessa época de confina-
mento é muito importante 
manter o idoso ativo, com 
a prática regular de exer-

uso de três ou mais medica-
ções, o que pode ocasionar 
tontura ou vertigem.

Além disso, outros cuida-
dos são imprescindíveis para 
prevenir acidentes, como 
evitar colocar objetos de uso 
frequente em locais de difí-
cil acesso e não utilizar equi-
pamentos inapropriados 
para pegá-los, como banque-
tas e cadeiras, instalar corri-
mão para auxiliar o idoso ao 
subir e descer escadas, bem 
como barras de apoio no 
banheiro, ajustar a altura da 
cama de acordo com a altu-
ra da pessoa idosa, uma vez 
que leitos muito baixos ou 
muito altos podem dificultar 
o ato de levantar, levando 
ao desequilíbrio, e manter 
a casa  bem iluminada para 
garantir que todos os deslo-
camentos sejam feitos com 
boa claridade.

FOTO: ROSANA IBANEZ
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ÁRIES: O seu grande desejo de ganhar as coisas poderá 
gerar uma grande melhora nos problemas que você tem 
neste momento. 

TOURO: Ocorrerão nas coisas que estão próximas de você 
algumas modificações interessantes para que você consiga 
fazer o necessário. 

GÊMEOS: Não dificulte as coisas e tente manter tudo dentro 
de um escopo interessante neste momento. Cuidado com 
as ações de Júpiter neste momento.

CÂNCER: É possível que venha a sofrer alguns problemas 
durante este período para se desenvolver em suas emo-
ções.  Controle-se neste dia.

LEÃO: O que você vier a falar para as pessoas ao seu lado 
precisa ter um pouco mais de cuidado para evitar proble-
mas e estranheza. 

VIRGEM: O satélite lunar se mostrará com bastante vigor 
neste momento, o que irá oportunizar para o Urano fazer 
uma interferência negativa em sua constelação.

LIBRA: As coisas ficarão menos obtusas para você conseguir 
realizar aquilo que precisa e é necessário para você no mo-
mento em que estiver passando. 

ESCORPIÃO: Tudo tende a mudar na sua vida agora para com 
as questões profissionais envolvendo superiores na sua vida. 
Encare com coragem.

SAGITÁRIO: Não se mostrará apta para conversar sobre coisas 
que precisem de uma análise a longo prazo para com pessoas 
do signo de Gêmeos.

CAPRICÓRNIO: Vá com uma vontade maior naquilo que 
acredita e precisa neste momento para concretizar seus ideais 
neste momento. 

AQUÁRIO: Você irá necessitar fazer as coisas que deseja po-
rém sem deixar de atentar-se naquilo que fundamentalmente 
precisa para crescer.

PEIXES: As elementares funções do que significa amor estarão 
bem determinadas neste momento de grandes ganhos. 
Aproveite o momento.

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Cama
para trans-

portar
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minimiza
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"Mamma
(?)!", 

interjeição
italiana

Inovado-
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seu estilo)

Dotar de
membros

de voo

Caminho
entre 

montanhas

Artefato
no qual se
pendura
roupa

(?) da
Noite, per-
sonagem
de "GoT"

(?)
Chapéu,
jogador

de sinuca
Peça que
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de carros

Inimigos
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Predador
(Cinema)

União Democrática
(?), entidade que
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Antecipar
um fato
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tourado"
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espanhol

Sem
validade
Sacudir

com força
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Produto
da com-

postagem

Descen-
dência

Sucesso de
Caetano

Deusa do 
amanhecer
Mastro de
bandeiras

Arbusto andino da
família da pinha

Ofício de Régis Tadeu
e Tárik de Souza

Veículo autônomo
em testes do Google

(?) FC, jogo 
virtual de futebol

Conserto;
remendo
Planta
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O do só-
dio é Na
(Quím.)

Substância
aderente
usada em
trabalhos
escolares

Andy
Murray,
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Poucos

CMRC
CHADECOCA

PRECIPITAR
IRAAPRR
TIPRONTO

SIMBOLOEOS
COLAPROLE
ALRUAAM
MIANULO

OUSADASCAT
IUGBOLO
CABIDEGR

CALOTARUI
LAALIENS

RURALISTA

MO

3/eos — mia. 4/dala — loco. 6/aliens. 9/chá de coca. 10/cherimolia.

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Oportunidade

NEGÓCIOS

Vende-se

Sítios e ChácarasIMÓVEIS

CASA & TERRENO 
CONTINENTAL III 
Condomínio planejado, com 
toda infraestrutura concluída, 
ótima localização. Terreno 
125Mts² R$ 150.000,00 e 
Sobrados 5 cômodos de R$ 
350.000,00. F 4969-4226/ 
4969-0884/ Zap 95422-8439/ 
94489-3132

REPRESA NAZARÉ PTA. 
Terreno de 1.000Mts², entr. 
10. Mil  e 50x R$ 1.200, 
e terreno c casa,preço a 
combinar.F: 2231-0777/ 
99935-6619 Vivo

CHÁCARA TAPERA 
GRANDE. 1.000Mts². Com 
casa toda murada. Água. 
Luz. R$ 110 mil. Aceito. 
Auto. F.: 96314-2035

CLASSIFICADOS

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

EMPREGO

Contrata-se

Empresa admite auxiliar de 
escritório residente próximo 
Vila Galvão – Guarulhos 
SP. Enviar curriculum 
para e-mail rhpaulista@
lajespaulista.com.br.

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ª

ACESSE NOSSO SITE
WWW.FMETROPOLITANA.COM.BR

dos leitores de 
jornal impresso da 

cidade leem a

FALE COM NOSSA REDAÇÃO

 11 4210-1371
FALE COM NOSSA REDAÇÃO

 11 4210-1371

FALE COM NOSSA REDAÇÃO

 11 4210-1371
FALE COM NOSSA REDAÇÃO

 11 4210-1371
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Ofertas válidas somente dias 09/05 e 10/05/2020
Consulte outras ofertas na loja!

experimente o novo

Ofertas válidas somente nos dias 09/05 e 10/05/2020 ou enquanto durarem os estoques. Após essa data voltaremos aos preços normais. Todas as fotos são meramente ilustrativas, 
podendo divergir das embalagens/produtos disponíveis. Ofertas sujeitas a eventual retificação na loja. Nos reservamos o direito de não oferecer essa promoção em todas as lojas. 

drogariasnovafarma.com.brdroganovafarma

09  e  10
  maio

oferta relâmpago

Loja 01 - Centro
Av. Salgado Filho, 2544 
Centro - Guarulhos

Disk Entrega: (11)4803-9300
Whatsapp: (11)97565-7651

Loja 02 - Santa Mena
Av. Dr. Timóteo Penteado, 1680 
Vila Hulda - Guarulhos

Disk Entrega: (11)4307-0688
Whatsapp: (11)97166-6878

Loja 03 - Cocaia
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1631
Cocaia - Guarulhos

Disk Entrega: (11)2656-4249
Whatsapp: (11)99882-8034

O MS ADVERTE: *ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 6 MESES, SALVO SOB INDICAÇÃO EXPRESSA DE 
MÉDICO OU NUTRICIONISTA. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS DOIS ANOS DE IDADE OU MAIS.

Hidr. Monange
200ml
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firmadora

Des. Dove aerosol
89g
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Dermo
Aclarant

Linha Dove

somente
linha regular

super
cond.
fator de
nutrição
170ml

shampoo
400ml

condicionador
400ml

creme pentear
200ml

Des. Dove Roll On

Neslac Supreme*
800g

Neslac Comfor*
800g

Fralda Bebysec Mega
P50/M44/G38/XG36/SXG30

Nistatina+Óxido de zinco
Genérico
60g (Cimed)

5.99
1ª unidade

3.99
2ª unidade

8.99
2ª unidade

12.99
1ª unidade

10.99
cada10.99

cada 11.99
cada 8.49

cada6.49
cada

42.99
cada 29.99
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cada 5.99
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10.99
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