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Horário de atendimento: 
de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 
18 horas. Aos sábados, das 9 às 12 horas. Nos dois pri-
meiros sábados de cada mês, a Rosa Pink de Vera Cruz 
também abre à tarde. 
Endereço: 
rua Tiradentes, 599, centro de Vera Cruz.
Condições de pagamento: 
a loja aceita parcelamento em até 10 vezes nos cartões. 

Josiane Erdmann convida para conferir as novidades e promoções da loja

A loja Rosa Pink come-
mora seus 20 anos em 2019, 
inaugurando uma nova loja 
em Vera Cruz, agora sob 
administração de Josiane 
Erdmann. 

Com a aposentadoria do 
atual proprietário, Josiane 
assume o desafi o e a satisfa-
ção de trazer ao povo vera-
cruzense tudo o que há de 
melhor em moda, com pre-
ços acessíveis. A loja Rosa 
Pink de Vera Cruz conta 
com moda infantil, masculi-
na, feminina, tamanhos 
especiais e acessórios. 

A loja Josi - Moda 
Mulher troca de nome 
e agora é Rosa Pink. 
“A todos os clientes e 
amigos, nosso sincero 

agradecimento pela con-
fi ança. Convido a todos para 
conferir as novidades e pro-
moções nas linhas infantil, 
masculina, feminina e ta-
manhos especiais”, enfatiza 
a proprietária. 

Josiane lembra, ainda, que 
a loja Rosa Pink do Shopping 
Santa Cruz continua com 
atendimento normal: de se-
gunda a sábado, das 10 às 22 
horas. E aos domingos, das 
14 às 19 horas.  
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Rosa Pink:
Loja está localizada na rua Tiradentes, 599, no centro de Vera Cruz
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Rosa Pink inaugura nova 
loja em Vera Cruz

diferente das outras, iguais a você!
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