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OUTUBRO PREMIADO 

 

 
 
 O mês de Outubro marca o 

aniversário do Serrano Supermercados. 

Com 35 anos de história, a rede deseja 

comemorar sua trajetória, presenteando  

seus clientes e colaboradores com um 

mês de ofertas surpreendentes e 

novidades para todos.  

 A ação do Outubro Premiado, 

Além das ofertas imbatíveis ao longo do 

mês, sorteará 35 vales de compras no 

valor de R$ 500,00 para nossos clientes 

aproveitarem em nossas lojas. O sorteio 

ocorrerá no dia 08/11, às 17hs na loja do 

KM 39,5 da Raposo Tavares. Já no 

começo de Outubro nossos visitantes e 

fregueses foram recebidos com 

promoções e novidades que trouxeram 

grandes resultados para a empresa 

também.  

 No final de semana do dia 5 e 6, 

as lojas já estavam decoradas e cheias 

de clientes para aproveitar nossas 

ofertas, batendo recordes de vendas e 

agradando nossos consumidores das 

regiões que atendemos.  

 Parabéns para a Rede Serrano 

por todos esses anos de história e 

conquistas e também por mais uma ação 

vitoriosa! Que venham os próximos!   
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CANTINHO DO CHURRASCO – JKC 

 

DEGUSTAÇÃO – JKC  

 

 

HORTIFRÚTI – CAUCAIA 

 

A loja da cidade de Ibiúna tem investido na 

organização e apresentação dos produtos 

especiais para um churrasco caprichado! 

Com uma exposição limpa e bem ordenada, 

o cliente Serrano encontra tudo o que 

precisa para preparar aquele churrasco no 

fim de semana! Parabéns aos colaboradores 

e ao pessoal do açougue!  

Foto enviada pelo colaborador Adonis 
  

A loja do JKC também surpreendeu seus clientes 

com uma grande degustação da nova linha de 

cachaça Cabaré. No dia, 21 de setembro, a 

gerente da loja, Miriam, recepcionou os clientes 

que estavam dispostos e interessados a 

experimentar a novidade da marca.  O Serrano 

parabeniza as ações independentes por iniciativa 

das lojas! 

A loja de Caucaia que tem passado por 

uma reforma e aprimoramento de seu 

espaço para melhor atender nossos 

clientes. Agora, o capricho tem o foco da 

exposição dos nossos produtos. Com 

frutas de qualidade 100%, organização e 

limpeza exemplares, o hortifrúti da loja tem 

evoluído e melhorado a cada dia mais! 
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VISITA MARQUESPAN 

 

 

OUTUBRO ROSA 

 

 
Outubro Rosa é uma campanha mundial que tem a intenção de alertar a 

sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, assim como a 

disseminação de dados preventivos e ressaltando a  importância termos 

cuidados com a nossa saúde. O câncer de mama é um tumor maligno que 

ataca o tecido mamário. Sendo um dos tipos mais comuns de câncer, ele 

é causado pela multiplicação das células anormais que geram um cisto.  

É de extrema importância realizar a mamografia, tendo em vista que 95% 

dos casos identificados em estágio inicial têm possibilidade de cura. A 

família Serrano  apoia o movimento e torce para que nossas 

colaboradoras façam seus exames preventivos!   

 

 

No dia 19 de setembro, os participantes do programa de 

formação de líderes da Rede Serrano tiveram a 

oportunidade de visitar a Fábrica da Marquespan, na 

cidade de Tatuí. Os colaboradores foram levados com 

um ônibus fretado pelo Serrano e recepcionados por 

funcionários da Marquespan com palestras contando a 

história da empresa, os processos de produção, almoço 

e um café surpresa! O colaborador Allan Nicolau relatou 

tudo desse dia para o nosso pasquim: 

"Qualidade no atendimento — Sem dúvida essa frase 

resume o que foi vivenciado. A Marquespan abriu as 

portas da fábrica e nos deu uma aula de atendimento, 

organização, limpeza e cuidado nos detalhes. Desde a 

entrada, fomos recepcionados pelos vendedores que 

nos levaram ao auditório. Após a nossa apresentação, 

fomos surpreendidos com um belo churrasco 

tipicamente gaúcho, como a empresa. Fomos servidos 

com muita cordialidade por todos os vendedores que 

nos mostraram ao significado da frase "Faça mais que o 

combinado". Aprendemos sobre a importância do EPI e 

a necessidade de se respeitar as normas.  Conhecemos 

as duas partes da fábrica, podendo observar a 

qualidade da limpeza e os sistemas de uniformização 

dos colaboradores. No final da visita, conhecemos os 

procedimentos de teste de qualidade, vimos a 

exposição de pães na cafeteria e, para finalizar o dia, 

fomos novamente surpreendidos com um belo café da 

tarde que surgiu por trás das cortinas do auditório."         

A Rede Serrano agradece a recepção dos nossos 

parceiros da Marquespan!  
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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! 

ALEFE SOUZA 11/10 

ANDRÉ REIS 24/10 

ANDREIA SOUZA 19/10 

ARIANE SOUSA 06/10 

BRUNO DOMINGUES 10/10 

CARLOS PEREIRA 08/10 

CIRO NEVES 28/10 

CRISTINA MORAES 11/10 

EDNAIARA LINO 02/10 

EDNEIA SOARES 30/10 

EVELIN OLIVEIRA 28/10 

FERNANDA COSTA 11/10 

FLAVIANA ROCHA 06/10 

FRANCILENE ARRUDA 15/10 

FRANCISCA OLIVEIRA 16/10 

GERONIMO OLIVEIRA 24/10 

GREYCE KELLY 28/10 

GUILHERME VIANA 23/10 

HELIO AKILA  30/10 

JENIFER NOGUEIRA 01/10 

JEZIEL CARDOSO 17/10 

JOSE MILTON 11/10 

LUCAS FERNANDES 14/10 

LUCIANA NUNES 01/10 

MARCELA ABREU 02/10 

MARIA AP JESUS 02/10 

MARIA NASCIMENTO 24/10 

MATHEUS SANTOS 18/10 

 

NEIDE SANTOS 23/10 

RENAN LIRA 25/10 

ROBSON CARVALHO 10/10 

ROSILDE OLIVEIRA 01/10 

TATIANA FLOR 03/10 

VAGNER GUEDES 12/10 

VINICIUS BARBOSA 28/10 

WELINGTON ALVES 04/10 

 

 

Em breve novidades sobre a 

nova loja Serrano da Granja 

Viana! 

mailto:pasquim@superserrano.com.br

