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NOTA DE ESCLARECIMENTO AOS NOSSOS CLIENTES, 
COLABORADORES E AO PÚBLICO EM GERAL
A Rede de Farmácias DROGAMAIS foi criada em 1994 por um grupo de proprietários de 
farmácias pioneiros que tinham como objetivo criar algo novo para o mercado. Atualmente a 
Rede atua em 106 cidades APENAS no Estado do Paraná, com mais de 170 lojas associadas. 

Nos últimos dias, a Rede de Farmácias DROGAMAIS, vem recebendo contato de pessoas que 
foram vítimas de uma FRAUDE, praticada por meio eletrônico. Pessoas mal intencionadas 
utilizando-se de ferramentas de internet, home pages e outros meios, apresentam-se ao público 
em geral oferecendo cursos e garantindo que após a conclusão e com apresentação de 
certificados teriam vaga de trabalho garantido em nossa rede de associadas.

Estes sites e demais atitudes não tem veracidade e não possuem qualquer vínculo, contrato, 
parceria ou apoio da nossa Associação. Em geral, cursos estão sendo ofertados em troca de 
garantia de empregos em nossa rede de farmácias associadas o que não é verdadeiro e após o 
pagamento, as pessoas não conseguem acessar informações e não tem qualquer retorno ou 
contato, perdendo o valor investido.

Diante de inúmeros contatos e sensibilizados com as vítimas de tal fraude, vimos por bem trazer 
a público esta informação para amplo conhecimento de que a Rede DROGAMAIS e suas 
associadas não possuem nenhum vínculo ou parceria com estes serviços de promessa de 
trabalho, cursos e certificados que estão sendo vinculados de forma errônea com esta falsa 
proposta de emprego.

Sendo assim, informamos que caso visualizem ou obtenham acesso a esta informação, não se 
enganem, descartem, pois, todas as contratações de nossa Rede de Associados são feitas de 
forma presencial e sem a utilização de nenhuma prestação ou qualquer parceria por meio 
digital, principalmente considerando que as associadas da Rede Drogamais são empresas 
independentes e que fazem cada qual seu processo seletivo de contratação.

Além deste comunicado ao público em geral, nosso departamento jurídico está fazendo frente 
às autoridades competentes para fins de apurar as responsabilidades e medidas protetivas para 
coibir este tipo de atuação.

Para maiores informações ou necessidade de esclarecimento está à disposição nossa central de 
atendimento telefônico (43) 3372-2600, e-mail: contato@drogamais.com.br.
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