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Condição Comercial 

Institucional, 
   Fundada em 1995 e situada em Resende-RJ, a P&A atua no segmen-

to confecça o de uniformes profissionais, roupas e distribuiça o de equipamen-

tos de proteça o para atender a s reais necessidades dos clientes.   

PROJETO MÁSCARAS 

Valor Investimento                                             Frete 

 

 

 

Pagamento: até 3x cartão de crédito ou a vista será aplicado 5% de desconto. 

 

 Valor 
Valor para                 

Associado CDL 

Branco R$ 6,00 R$ 5,50 

Cores R$ 7,00 R$ 6,50 

Personalização* + R$1,00 + R$ 1,00 

CIF  Pedido Mínimo 

Resende 20 

Porto Real, Quatis, Itatiaia 100 

Barra Mansa, Volta redonda 150 

Imagem 1 : máscara lisa branca. 

Imagem 2: e 3 Exemplo de máscara 

com personalização para o projeto 

Máscara Solidária da CDL Jovem. 

Obs.: Pedido abaixo do mínimo, valor do frete a analisar. 
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NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020—Ministério da Saúde 

Abaixo trecho retirado da Nota Informativa do Ministe rio da Sau de, recomendando a uti-

lizaça o de ma scaras para o pu blico em geral, de forma que os profissionais da sau de       

tenham acesso a s ma scaras com as devidas regulamentaço es.  

Conforme orientado acima, as ma scaras da P&A esta o sendo produzidas na seguinte 

ESPECIFICAÇÃO:  

> Malha 100% algodão, com dupla camada (ma scaras de tnt, malhas polie ster ou de 

papel na o possuem a eficie ncia necessa ria conforme pontuado na Nota) 

> Elástico de 10mm reforçado para maior durabilidade (ela stico igual ao de ma s-

caras descarta veis, o roliço, arrebentam depois de algumas lavagens, perdendo assim a 

caracterí stica de ser reutilizada durante mais tempo) 

> Acabamento em viés para reforço na lateral da máscara. 

Fonte: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Nota-Informativa.pdf  

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Nota-Informativa.pdf
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Endereço 

 Av. General Afonseca, 909 

      Manejo - Resende/RJ 

      27520-172 

      (24)33547255 (fixo e whatsapp) 

comercial@peauniformes.com 

www.peauniformes.com 

   A P&A Uniformes e Equipamentos de 

Proteça o agradece a oportunidade de   apresen-

tar-lhes nossos serviços e produtos no intuito de 

iniciar uma so lida parceria. 

  Durante sua trajeto ria, a P&A  desen-

volveu um ponto forte muito importante que e  a 

atualizaça o no mercado visando sempre o me-

lhor e xito em nossos produtos, serviços e solu-

ço es, ale m de manter um excelente relaciona-

mento com nossos clientes. Permanecemos a dis-

posiça o para conversas e quaisquer du vidas so-

bre suas necessidades e esclarecimentos que fo-

rem necessa rios. 

CUIDADOS NECESSÁRIOS 

Esta ma scara e  uma iniciativa que tem por objetivo bloquear ou minimizar a transmissa o 

de gotí culas por tosse ou espirro. Foi produzida em algoda o para que possa ser reutiliza-

da seguindo alguns cuidados. Desta forma, voce  ira  se proteger e proteger o outro.  

Orienta-se: 

 Que seja intransferí vel;  

 Lavar com a gua e saba o neutro em seguida, passada com ferro de passar roupas para 

esterilizaça o; 

Atentamos as condições de uso: 

 Nada adiantara , podendo gerar prejuí zo grande a sau de, reutilizar a ma scara sem os 

cuidados adequados ou compartilha -la; 

 Evite o uso ininterrupto, lembre-se que e  uma alternativa paliativa para a na o propa-

gaça o de gotí culas em um ambiente fechado. 


