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No último dia 18 de fevereiro, foi 
lançada nossa loja virtual SERRANO 
EXPRESS. A primeira compra saiu logo 
pela manhã, em um condomínio na 
Granja Vianna. A primeira entrega foi 
acompanhada pelo Rafael Galvão junto 
com nosso entregador Paulo "Bermuda", 
tudo funcionou dentro do prazo 
estabelecido. Apesar da baixa 
divulgação inicial, os pedidos têm 
entrado diariamente e são 
administrados pela Francielle e pela 
Silvana, responsáveis pelo e-commerce, 
televendas e pelo cartão empresarial. 
 Esse projeto tem gerado muitas 
expectativas, após esses primeiros dias 
de testes e aperfeiçoamento a Rede 
Serrano vai apostar na divulgação em  

PROMOÇÃO ITALAC PRORROGADA 
 
 Devido ao grande sucesso da promoção do concurso 
cultural da Italac e Serrano, prorrogamos até o dia 
30/04/2019, quando deverá ser divulgado ganhador. Todos 
os cupons anteriores continuam valendo e a pergunta ficou 
bem mais fácil:   “Qual o Supermercado que te dá um carro 
novinho?” 
 Agora é só comprar R$5,00 em Refrescos Italac 25 grs que 
o cupom já sairá direto no PDV. Boa sorte!!! 
 

massa nas revistas Circuito e Valoriza, TV’s 
Alvo.com, imãs de geladeira, folhetos e 
todas as mídias já utilizadas pela rede, 
como o Facebook, Instagram e WhatsApp. 
Parabéns para todos os envolvidos neste 
projeto de modernização, é assim que se 
faz uma empresa vencedora. 
 

SERRANO EXPRESS 
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PROGRAMA MENOR APRENDIZ 
GERANDO RESULTADOS 
 
A loja Atalaia reagiu e fez uma ótima 
mudança no layout, na exposição e 
organização dos produtos de mercearia. 
Com o esforço e ajuda dos menores 
aprendizes da loja, sob o comando da 
gerência responsável, a melhoria ficou 
visível.  
Parabéns aos envolvidos!  
Que continuem evoluindo a cada vez mais 
em seus trabalhos! 

TELEVENDAS, CARTÃO EMPRESARIAL 
 
 Ainda no embalo do E-commerce,  na 
busca de novos canais para diferenciação e 
melhoria no nível de vendas, o setor de 
Televendas da loja do km 39.5 da Raposo foi 
remodelado. Foram instaladas mesas novas e 
cadeiras, com uma estrutura melhor para 
faturamento.  
 Além disso, a Tricard recebeu uma 
listagem com nossos principais clientes - 
pessoas jurídicas e fez uma Cartão Empresarial 
Pré-Aprovado para eles.  
 Todos os clientes foram convidados para 
retirar seu cartão na loja e alguns estão sendo 
visitados para formalização do Cartão 
Empresarial. Essa foi mais uma iniciativa para 
tornar 2019 cada vez mais produtivo e que 
seja trabalhado com muito otimismo.  
 

BALCÕES NOVOS EM PIEDADE 
 
No último dia 20 de fevereiro, nossa loja de Piedade 
recebeu novos balcões expositores para carnes, frios e 
padaria. A mudança ficou bem visível, com carnes 
frescas bem expostas e os fatiados dos frios bem 
apresentados.  Recebemos muitos elogios dos clientes e 
percebemos a satisfação da gerência da loja. Agora 
temos que buscar os resultados para justificar o 
investimento. 
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HORTIFRUTI JKC REMODELADO 
 
Em parceria com a Dois Cunhados, a 
loja JKC modificou a disposição dos 
produtos de hortifrúti, caprichando na 
arrumação,  deixando a aparência e 
disposição das frutas, verduras e 
legumes cada vez mais agradável e 
atrativa para os clientes. 

CAPRICHO NA PADARIA DO TIJUCO  
 
A loja Tijuco tem mantido o trabalho 
firme no setor de padaria. Com uma 
melhor exposição dos produtos e com 
cada vez mais capricho na produção dos 
pães e doces, as melhorias são visíveis.  
 
 

E ainda tem muito mais sendo feito! As lojas têm trabalhado e se esforçado 
cada vez mais para garantirmos um 2019 de sucesso! 

         VACA NÃO DÁ LEITE 
Cortella costumava dizer aos filhos quando 
crianças:  
– Quando completarem 12 anos contarei o 
segredo da vida a vocês. 
Quando o mais velho completou 12 anos, 
acordou o pai todo ansioso para saber o 
segredo da vida. O pai disse: 
 – Contarei, mas você não poderá revelar aos 
seus irmãos. Eis o segredo: vaca não dá leite. 
-Hã? 
– Vaca não dá leite. Você tem de tirar. Você 
precisa acordar 4h da manhã, ir ao pasto, 
entrar no curral cheio de fezes, amarrar rabo e 
pernas da vaca, sentar no banquinho e fazer o 
movimento certo!  

Esse é o segredo da vida. Vaca, búfala, cabra 
não dão leite. Ou você tira ou não tem leite. 
Existe uma geração que acha que vaca dá leite, 
que as coisas são automáticas. Eu quero, eu 
peço, eu ganho. 
A felicidade resulta do esforço.  
A ausência de esforço gera frustração. 
                             
                                – Mário Sérgio Cortella  

 
Texto enviado pelo Gerente de T.I. Rafael Galvão 
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Quer participar da próxima 
edição do nosso Pasquim? 

Envie sua sujestão de 
publicação (textos, 

mensagens, recados e etc) 
para o e-mail 

pasquim@superserrano.com.br 
Contamos com a colaboração 

da nossa família Serrano! 

Adonis	  P	  Santana	   22/mar	  

Alan	  R	  Guedes	   09/mar	  

Bruna	  N	  Rodrigues	   19/mar	  

Dayane	  P	  Cardoso	   28/mar	  

Diana	  N	  Rodrigues	  	   09/mar	  

Eduardo	  H	  Rocha	   09/mar	  

Elizangela	  S	  Souza	   19/mar	  

Emilin	  V	  Cordeiro	   06/mar	  

Francisco	  W	  Aberu	  	   04/mar	  

Gabriel	  V	  Souza	   08/mar	  

Gabriela	  S	  Souza	   27/mar	  

Gilmar	  S	  Santos	   16/mar	  

Irene	  S	  Barbosa	   08/mar	  

Joelma	  M	  Carvalho	   19/mar	  

Jucilene	  A	  Felipe	   22/mar	  

Luciana	  M	  Morais	   16/mar	  

Luiz	  Felipe	  Almeida	   09/mar	  

Luzia	  Ap	  Araujo	   20/mar	  

Marcelo	  J	  R	  Abrantes	   21/mar	  

Margarete	  P	  Camargo	   10/mar	  

Maria	  F	  Severo	   25/mar	  

Maria	  L	  Soares	   07/mar	  

Monica	  Ap	  Santos	   03/mar	  

Roberto	  G	  Souza	   01/mar	  

 

Rodrigo	  S	  Silva	   22/mar	  

Rosileide	  G	  Pinto	   20/mar	  

Rozelma	  S	  Barros	   27/mar	  

Sidney	  S	  de	  Oliveira	   15/mar	  

Simone	  Ap	  Oliveira	  	   10/mar	  

Thaina	  B	  Santos	   26/mar	  

Uiliam	  J	  Camargo	   28/mar	  

Valdemar	  R	  Oliveira	   16/mar	  

Viviane	  S	  Souza	   03/mar	  

Welington	  Domingues	   30/mar	  

 


