
  

Manual do/a cestante
Como fazer o pedido no site



  1 .Depois de fazer o login em sua conta, vá até a página “início”



  Os produtos oferecidos e preços vão aparecer em um lista. Também é possível digitar o nome 
do produto que você procura no campo “pesquisar” do lado esquerdo.



  2. Para inserir um produto em sua lista é possível clicar no botão “comprar”, em baixo de 
cada produto. Ou clicar na imagem do produto...



  
Ao clicar na imagem do produto o site vai para a página do produto, com mais informações. 
Você pode ver quantos itens ainda tem no estoque. Ao lado do botão “comprar” é possível 

digitar, ou aumentar, a quantidade de itens que você quer em seu pedido 



  

Clicando em “comprar” também é possível adicionar 1 ou mais itens do produto em sua lista. 
Do lado esquerdo é possível ver a sua “cesta” e os produtos a lista de produtos até o 

momento. Você pode clicar em “ver carrinho” para ver sua cesta completa. Ou clicar em 
“finalizar compra”. Lembre-se de completar o valor mínimo de 30 reais.



  
3 . Ao clicar em “ver carrinho” você vai para esta página, onde pode ver a lista de produtos de 

sua cesta, e excluir algum item se desejar. Caso algum produto não tenha mais em estoque 
vai aparecer um aviso. Se estiver tudo ok clique em “Concluir compra”



  

4 . Ao clicar em “Concluir compra” o site vai para a página final, onde é preciso marcar a sede 
do Sepe onde você vai retirar sua cesta. E preencher as informações com asterisco vermelho, 

caso estejam em branco. Pode també inserir algum comentário em “Notas do Pedido”. 
Em seguida desça mais para baixo da página.



  
Descendo a página é possível ver as formas de pagamento. E o mais IMPORTANTE, não 

esqueça de clicar no botão “Finalizar compra”, pois só assim seu pedido será registrado.



  

5 . Depois de clicar em “Finalizar compra” o site te mostrará essa página, escrito “Pedido 
recebido”. Isso significa que seu pedido foi registrado. Ela mostra seus dados e a lista de 

pedidos de sua cesta. Agora você pode fechar a janela ou sair do sistema



  

Pronto, seu pedido foi registrado e você receberá um e-mail automático com sua lista 
(verifique a pasta SPAM). Em seguida realize o pagamento e envie o comprovante para

alaidereis-comercial@riseup.net

Lembre-se de escolher os produtos no site completando o valor mínimo de 30 reais. E no 
final vai precisar entrar no sistema com seu nome de usuário/a e senha para conseguir 

finalizar e enviar seu pedido. Sem isso o sistema não permite finalizar o pedido.

Qualquer dúvida envie um e-mail para: alaidereis-comercial@riseup.net
Ou pergunte no grupo de whatsapp correspondente ao seu núcleo de retirada da cesta

Lutar, construir Reforma Agrária Popular!

mailto:alaidereis-comercial@riseup.net
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