
Agafarma inaugura unidade no Arco-Íris
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Na inauguração, as irmãs e sócias Letícia e Vânia Rech emolduram a mãe Lourdes
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Equipe de trabalho das farmácias Agafarma

As irmãs Vânia e Letícia com membros da diretoria da rede  Agafarma

Vânia e Letícia ao lado da mãe Lourdes e equipe Agafarma

As farmácias Agafarma pri-
mam pela saúde e pelo bem
-estar de seus clientes. Para 
melhor atender a comunidade 
vera-cruzense, inaugurou 
mais uma filial na Capital das 
Gincanas. Desde o dia 1º de 
junho, o bairro Arco-Íris conta 
com uma unidade. Para dar 
início às atividades, as irmãs 
e sócias-proprietárias Vânia 
e Letícia Rech receberam o 
público e as autoridades. 
Entre elas, o prefeito Guido 
Hoff e secretários. Também 
se fez presente o presidente da 
rede Agafarma, Wilson Galli e 
alguns membros da diretoria.

Com o novo empreendi-
mento, situado na Avenida 
Nestor Frederico Henn, nº 
3.287, a Agafarma soma três 
farmácias em Vera Cruz. A 
matriz, localizada na Avenida 
Nestor Frederico Henn, nº 

1.886, sala 2, no centro, que 
completa 15 anos em novem-
bro. Há também a unidade 
na rua Roberto Gruendling, 
nº 110, em frente ao Hospital 
Vera Cruz.

A vontade de empreender 
sempre esteve presente e com 
o apoio da equipe de trabalho 
foi possível abrir as portas de 
uma nova farmácia da rede 
no município. “Toda a nossa 
equipe contribuiu para che-
garmos aqui. Somos gratas 
por termos pessoas tão dedi-
cadas e que nos ajudam tan-
to”, sublinham. “Está sendo 
bem desafiador, mas estamos 
muito felizes”, aponta Vânia. 
“É um local onde a maioria 
da população vera-cruzense 
se concentra. Percebo que 
muitos dos nossos clientes 
moram no Arco-Íris e vêm 
para o centro comprar. Tinha 

esta necessidade de uma far-
mácia ali”, atesta.

Na Agafarma, prima-se 
pelo bom atendimento. “Pro-
curamos fazer uma diversida-
de de promoções para atrair o 
público e nossa orientação é 
de que toda a equipe atenda 
bem e esteja pronta para aju-
dar”, frisa Vânia. “As pessoas 
gostam da nossa equipe. Ela 
tem bastante prestígio”, or-
gulha-se.

Se você ainda não conhece 
a nova farmácia no bairro 
Arco-Íris, faça uma visita e 
conheça a variedade em me-
dicamentos, produtos de hi-
giene e muito mais. O horário 
de atendimento, de segunda 
a sexta, é das 8 às 18h30min, 
sem fechar ao meio-dia. Sá-
bados, das 8 às 12 horas. O 
telefone para contato é (51) 
3718-1212.


