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Na próxima semana, a 
Agrocomercial Tatsch come-
mora uma década de ativida-
des em Vera Cruz. É na segun-
da-feira, dia 6 de agosto, que a 
agropecuária celebra 10 anos 
de um trabalho consolidado, 
cuja receita é simplicidade e 
humildade no atendimento, 
bem como serviços coerentes 
tanto no preço quanto em 
recomendações. Seu compro-
metimento também fez com 
que a empresa crescesse.

Durante o mês de agosto, os 
clientes que efetuarem com-
pras na agropecuária estarão 
concorrendo a 10 prêmios.

A TRAJETÓRIA
No início, a agropecuária 

estava estruturada em um 
espaço locado. Após alguns 
anos, já consolidada, em 2011 
os proprietários Liane e Inárcio 

Tatsch conquistaram o prédio 
próprio,  na rua Tiradentes, nº 
760, no centro de Vera Cruz, 
onde funciona até hoje. O espa-
ço, de aproximadamente 160 
metros quadrados, conta com 
mais de cinco mil itens distri-
buídos na loja. Os carros-chefe 
são: a linha de medicamentos, 
com maior farmácia destinada 
para animais na região; ampla 
linha de rações; adereços para 
pets. 

A agropecuária dá todo 
o suporte e amparo para o 
agricultor, com comercializa-
ção de produtos na linha de 
ferragens, sementes, insumos 
(hortas e jardins), mudas de 
hortaliças, flores e árvores 
frutíferas, bem como equipa-
mento de jardinagem. 

A visão empreendedora de 
Inárcio não parou por aí. Em 

2014, implantou a pet shop. 
São quatro anos de atendimen-
to para os amigos de quatro 
patas, com serviços de banho, 
tosa e hidratação.  Entre os 
diferenciais está o serviço de 
plantão de atendimento (ca-
sos de emergência), em que 
o cliente pode contatar direto 
com Inárcio pelo telefone (51) 
99845-8992.

Composta por cinco funcio-
nários, a equipe é qualifi cada e 
convida você para conferir os 
serviços e os produtos, dando 
a atenção e o atendimento 
que você merece. A agrope-
cuária funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7h30min às 
11h45min e das 13h15min às 
18 horas e aos sábados, das 
7h30min às 11h45min. Os te-
lefones para contato são (51) 
3718-3002 ou 99871-1181.

MUDANÇA NO LAYOUT
No ano em que completa 10 anos de atividades, a Agroco-
mercial Tatsch prepara novo layout para a loja, com o intuito 
de focar no sistema de auto serviço para que o cliente  sinta 
mais comodidade no momento da sua compra e tenha ainda 
mais qualidade no atendimento.
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