
ANIVERSÁRIO SERRANO - OUTUBRO PREMIADO

   Neste mês, a Rede Serrano está completando
36 anos de história. Com 600 colaboradores
diretos e 11 lojas, o Serrano tem trabalhado
durante toda sua trajetória para melhor atender
seus clientes, procurando se tornar o maior
ponto de confiança das cidades de São Paulo,
Cotia, Vargem Grande Paulista, Ibiúna e Piedade,
sempre com muita dedicação e amor no que
faz!!! Para comemorar essa data tão importante,
a Rede tem preparado diversas ações, como o
sorteio de 36 vale-compras no valor de R$600,00
que ocorrerá no dia 06 de novembro.
   Além disso, as lojas estão enfeitadas com
banners e bandeirolas. E, apesar de todo cenário
de incertezas, muitas ofertas foram negociadas
com nossos fornecedores, assim podemos
oferecer as melhores condições para que nossos
consumidores encontrem economia de verdade.
   Parabéns para toda a Equipe da Rede Serrano
por fazer história e manter sempre viva a chama
de dias melhores, sempre mais fortes! 

SERRANO - MUITO AMOR NO QUE FAZ!!!     
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TREINAMENTO MARQUESPAN

CAPRICHO NAS LOJAS

     Nos dias 15 e 17 de setembro, os colaboradores
do setor de padaria das lojas JKC, Avenida,
Rodoviária e Piedade participaram do treinamento
oferecido pela empresa Marquespan. Os
vendedores e técnicos da empresa João Paulo,
Alexandre, Xavier e José Carlos reuniram a turma
nas instalações da loja JKC  para auxiliar e ensinar
as técnicas de produção das variedades de
panificações e confeitarias, assim como a
exposição e montagem dos balcões com os
melhores produtos.

    No mês de setembro, algumas lojas se destacaram
na organização e no capricho de suas exposições,
buscando sempre atender nossos clientes da melhor
forma possível. Com o pessoal da empresa Dois
Cunhados, a loja do Solar dos Amigos fez um ótimo
trabalho no setor de hortifruti, com muito zelo e
cuidado  na exposição das frutas e verduras. Seguindo
o padrão de qualidade, a loja do Tnove também se
destacou no arranjo dos produtos, tornando o
ambiente cada vez mais agradável para os clientes. A
loja do JKC também dispôs seu tempo na organização
das mercadorias e os resultados foram muito
satisfatórios. Já a Granja Viana contou com uma
novidade no açougue, com uma composição visual
que trouxe uma cara nova para o setor. Ainda
pensando nas novidades, a Rede segue com a
reforma da loja de Caucaia, em breve teremos os
resultados dessa nova ação.
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ALERTA: CORONAVÍRUS

    Outubro é o mês da conscientização e prevenção
do câncer de mama e do colo do útero através da
conscientização sobre a importância do autoexame
e diagnóstico precoce. O câncer de mama está
entre os três mais comuns do mundo, só em 2020,
a estimativa é de 66.280 novos casos. Por esse
motivo, é importante se atentar a alterações no
próprio corpo e realizar exames de rotina.  Se
perceber algo, converse com um médico
especializado e busque ajuda! A Rede Serrano
reforça seu compromisso com a saúde e qualidade
de vida de todos!

       Um dos principais problemas enfrentados nas
lojas é a falta de cumprimento das rotinas e dos
prazos. A procrastinação é uma das maiores
causas desse impedimento do desempenho de
nossos colaboradores. É importante entender a
necessidade de se seguir a rotina e buscar
soluções para resolver essa grande deficiência nas
lojas, realizando as tarefas diárias com qualidade e
nos prazos corretos. Adiar o serviço e fazê-lo com

     Como já tem sido nos últimos meses, ainda é
necessário tomarmos todos os cuidados e nos
mantermos em alerta com a ameaça do
coronavírus. No Brasil, os números só aumentam e
já passamos de 4.8 milhões de casos, sendo mais
de 997 mil em São Paulo. Mesmo com as
flexibilizações nos comércios e serviços para a
economia girar, ainda precisamos nos policiar e
entender que o problema esteja resolvido. O
Serrano reforça seus cuidados e pede mais uma
vez que seus colaboradores façam o mesmo. Sigam
as instruções dos órgãos de saúde para evitar a
transmissão do vírus.

pouca qualidade prejudica não somente os
resultados da empresa, mas também o próprio
desenvolvimento do trabalhador. Por isso é
necessário estabelecer e, principalmente, seguir a
rotina da loja. Buscando melhores respostas e
consequências do trabalho bem feito, pedimos a
todos que mantenham o foco em suas funções e
objetivos, trabalhando sempre com muita atenção
e amor no que faz!
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OUTUBRO ROSA

PROCRASTINAÇÃO E ROTINAS

   Ressaltamos a necessidade de manter as
medidas de higiene e distanciamento.Além disso, as
máscaras oferecidas pela Rede são de uso
obrigatório, fazendo parte do uniforme dos
funcionários. Com cuidado e precaução,
passaremos por esse grande desafio.



Aniversários do mês

JENIFER NOGUEIRA  01/10
EDNAIARA SILVA  02/10
MARCELA DE ABREU  02/10
WELLINGTON ALVES  04/10
ARIANE SOUSA  06-10
BRUNO DOMINGUES  10/10
CRISTINA MORAES  11/10
DIEGO BORBA  12/10
ROSELAINE ANDRE  12/10
VITORIA CANDEIRA  12/10
LUCAS FERNANDES  14/10
FRANCISCA OLIVEIRA  16/10
CLEUSA DO CARMO  16/10
MATHEUS SANTOS  18/10
ANDREIA SOUZA  19 /10
MAYARA OLIVEIRA  20/10
NEIDE SANTOS  23/10
MARIA CLARET  24/10
GERONIMO OLIVEIRA  24/10
ANDRE REIS  24/10

RENAN LIRA  25/10
CIRO NEVES  28/10
VINICIUS BARBOSA  28/10
GREYCE KELLY  28/10
EDNEIA SOARES  30/10
PATRICIA TORRES  30/10
HELIO AKILA   30/10

Quer participar da próxima edição do nosso
pasquim?

Envie sua sugestão de texto, mensagem ou
matéria no nosso email:

pasquim@superserrano.com.br
Contamos com a colaboração da família

Serrano!




