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Atividade ocorrerá nesta terça-feira (3), às 14h, na sede da unidade.Atividade ocorrerá nesta terça-feira (3), às 14h, na sede da unidade.
Inscrições devem ser feitas com antecedência pelo telefone do Centro.Inscrições devem ser feitas com antecedência pelo telefone do Centro.

O Centro de Longevidade e Atualização (Clap) de Piracicaba (SP) realizará, nesta terça-feira (3), a palestra "Cuidados com a pele na terceira idade",O Centro de Longevidade e Atualização (Clap) de Piracicaba (SP) realizará, nesta terça-feira (3), a palestra "Cuidados com a pele na terceira idade",
com o médico dermatologista Diógenes Bonisson Vieira. A atividade é gratuita, mas as inscrições devem ser feitas com antecedência pelo telefone (19)com o médico dermatologista Diógenes Bonisson Vieira. A atividade é gratuita, mas as inscrições devem ser feitas com antecedência pelo telefone (19)
33-779332.33-779332.

A palestra abordará cuidados gerais com a pele, principalmente para quem se encontra na terceira idade. Entre os assuntos estarão proteção contra oA palestra abordará cuidados gerais com a pele, principalmente para quem se encontra na terceira idade. Entre os assuntos estarão proteção contra o
sol, procedimentos corretos com lesões, hábitos saudáveis, prevenção a manchas e dicas para higienização.sol, procedimentos corretos com lesões, hábitos saudáveis, prevenção a manchas e dicas para higienização.

O Clap fica na Rua José Ferraz de Camargo, nº 460, no bairro São Dimas em O Clap fica na Rua José Ferraz de Camargo, nº 460, no bairro São Dimas em PiracicabaPiracicaba..
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