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ARRAIÁ SERRANO!!!
Durante os meses de Junho e de
Julho, todas as lojas da Rede Serrano

de Supermercados estarão equipadas
com a temática das tradições de festas
juninas.

Seguindo os

costumes

da

época, as lojas montaram barracas

com produtos típicos, como milho de
pipoca,

amendoim,

pinhão,

batata

doce, canjica e doces diversos, com
parcerias

com

fornecedores

de

produtos desse setor, como a Kisabor
e

a

Kodilar,

o

Serrano

realizará

diversas ações com ofertas imbatíveis
durante os meses de comemorações
das datas da cultura brasileira. As
lojas também estarão acompanhadas
de uma ambientação com músicas
temáticas

garantidas

pela

Serrano!
É o maior ARRAIÁ da região!

Rádio

Fusce tellus enim,
semper vitae,
malesuada vitae,
condimentum vel,
ligula.
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ATENDIMENTO 100%
Dando continuidade aos seus trabalhos de
melhorias dentro da Rede Serrano, no mês de maio,
o Dr. Marcelo, da empresa Super Treinamentos,
realizou mais uma etapa do projeto. O curso de
Atendimento qualidade 100% moveu mais de 400
pessoas
de
todas
as
lojas
do
Serrano
Supermercados. A Rede alugou o espaço do
Auditório do Sindicato dos Comerciários de Cotia
para poder ter todos presentes no curso e ofereceu
um café espetacular aos colaboradores!
No dia 14 de junho, os Gerentes participaram
do curso na sede da empresa no Embu das Artes. Já
no dia 21, os sub-gerentes também compareceram
no mesmo local. Nos dias 28 e 29, divididos em
turmas de manhã e na parte da tarde, todos os
colaboradores das lojas foram convocados para
assistirem
a
palestra
no
auditório
e
se
comprometerem com as melhorias de atendimento
indicadas.
A palestra contou com uma forte participação
dos colaboradores que prometeram evoluir cada
vez mais em seus serviços. Repetindo o
ensinamentos como “Atender o cliente com
qualidade 100%”, “Melhorar a qualidade dos
produtos” e “Melhorar o ambiente da loja”, os
participantes do curso entenderam a importância do
compromisso em manter a boa postura, a
organização e a simpatia ao atender os clientes da
loja.
Destacando pontos importantes como a
higiene, a limpeza da loja, a boa aparência e
comportamento, essa foi mais uma ação do Serrano
Supermercados para alcançar a perfeição
no
atendimento e garantir a responsabilidade dos
colaboradores que se comprometeram a progredir
sempre na qualidade para todos que frequentam as
lojas da Rede.
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PADARIA AVENIDA
Os funcionários do setor da padaria da loja Avenida
tem trabalhado cada vez mais para a evolução nos
processos de produção dos pães da loja. Com muito
mais capricho e zelo para melhor atender os
consumidores, a melhora é significativa e apreciável!

CAPRICHO LOJA JKC
A loja da cidade de Ibiúna tem evoluído também na
organização do abastecimento das gôndolas e
exposição
das
mercadorias.
Com
produtos
categorizados e devidamente apresentados aos
clientes, a aparência da loja teve uma grande
melhora! A loja também tem caprichado nos
almoços do Restaurante Serrano! De domingo à
domingo nossos clientes podem desfrutar de uma
deliciosa refeição em nosso estabelecimento!

DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS
ECOMMERCE

Para atrair novos clientes e impulsionar as vendas pela
internet, iniciamos a distribuição de panfletos em pontos
estratégicos nos bairros do Tijuco Preto, em Cotia, e Jd.
Europa, em Vargem Grande. Todas as quintas e sextas-feiras,
foram distribuídos 4 mil panfletos, com os trabalhos da
equipe da empresa "MBS Promoções”. Após a conclusão de 4
semanas de trabalho, faremos a avaliação e escolheremos
novos pontos de distribuição.

COMEMORAÇŌES DE
JUNHO
Fazendo parte do folclore brasileiro,
esse mês temos as tradicionais festas juninas.
Com uma culinária típica, tradicionais danças
de quadrilha, brincadeiras e fogueiras, as
comemorações ocorrem durante todo o mês,
em honra a três santos: Antônio, João e
Pedro.
No dia 13 de junho, se homenageia
Santo Antônio, popularmente chamado de
“santo casamenteiro”. Dia 24 é a data de
nascimento de São João, o “santo festeiro”, a
quem se dedica as festas de todo o mês. Já
no dia 29, se comemora o dia de São Pedro,
padroeiro dos pescadores, e também é a data
de morte de São Paulo, Apóstolo de Jesus.
Além das famosas festas juninas, o mês
também tem a importante data Católica que é
o dia de Corpus Christi. Este feriado, que é
celebrado 60 dias depois da Páscoa, sempre

Além das famosas
festas juninas, o mês também
tem
a
importante data Católica que é o dia de Corpus
Christi. Este feriado, que é celebrado 60 dias
depois da Páscoa, sempre na quinta-feira
seguinte ao “Domingo da Santíssima Trindade”,
é marcado pelas procissões que acontecem em
vias públicas e os belos tapetes organizados em
algumas cidades do país.
A expressão “Corpus Christi” vem do
latim e significa “Corpo de Cristo”, celebrando o
mistério da eucaristia, que para os católicos, é
o sacramento do sangue e corpo de Jesus
Cristo.
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Adriana Araújo

21/06

Matheus Andrade

07/06

Adriane Leite

09/06

Matheus Guarnieri

14/06

Allan Sousa

23/06

Mirian Cruz

27/06

Amanda Pellini

26/06

Natanael Domingues 21/06

Ana Carolina Bueno 04/06

Neusa Pires

21/06

Anthony Santana

14/06

Nilceia Lemos

23/06

Bruno Oliveira

01/06

Nivaldo Silva

28/06

Daniela Martins

23/06

Patricia Godinho

16/06

David Santos

21/06

Regiane Amaral

05/06

Delma Castro

17/06

Rosangela Mateus

16/06

Edilson Vicente

29/06

Sandra Soares

10/06

Enizia Pereira

01/06

Silmara Godinho

02/06

Felipe Pereira

16/06

Thainara Teixeira

17/06

Flavia Brito

17/06

Vania Duarte

01/06

Gabriel Martins

26/06

Willian Campos

19/06

Gessica Souza

08/06

Gisele Silva

06/06

Gustavo Souza

20/06

Iraildo Macedo

26/06

Ivoneide Almeida

13/06

Janaina Pereira

10/06

Jeferson Bastos

04/06

Jessica Santos

27/06

Joelma Vieira

17/06

Josivania Silva

29/06

Karina Lima

18/06

Letycia da Cruz

13/06

Maria Domingues

10/06

Maria Gonçalves

26/06

Quer participar da próxima
edição do nosso Pasquim?
Envie sua sugestão de
publicação (textos,
mensagens, recados e etc)
para o e-mail
pasquim@superserrano.com.br

Contamos com a
colaboração da nossa família
Serrano!
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