
Nova Odessa, 31 de janeiro de 2015 – O quarto sorteio da Campanha Pague Gênio 
Mais de Um Milhão em Prêmios foi realizado hoje, na loja de Paulínia. O ganhador da 
moto Harley-Davidson Sportster 1200 XL Preta 0km, no valor de R$ 36.900,00 é 
Francisco Manoel de Oliveira, morador do bairro Parque Gramado, em Americana. Os 
outros nove prêmios saíram para as cidades de Sumaré, Paulínia, Indaiatuba, 
Campinas e Americana.

O próximo sorteio será realizado em 28 de fevereiro, às 16h, na loja Pague Menos 8, 
localizada em Sumaré. Na ocasião, serão sorteados mais 10 prêmios, sendo o 
destaque para um apartamento no valor de R$ 200 mil.

A Campanha Pague Gênio terminará em 29 de março, quando será realizado o último 
dos seis sorteios. Para fechar com chave de ouro, o Pague Menos dará de presente ao 
sortudo uma casa no valor de R$ 400 mil, além de dos demais prêmios.

Lembrando que o cliente não precisa mais perder tempo preenchendo os cupons 
manualmente. Com a compra identificada, após um cadastro no site Pague Menos ou 
no Atendimento ao Cliente basta o cliente identificar o CPF antes de registra a compra 
no caixa. Em seguida, de forma automática, todos os valores gastos são incluídos ao 
cadastro do cliente. Depois disso, basta imprimir os cupons, assinalar a resposta 
correta e depositar na urna.

Sobre o Pague Menos
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 20 lojas em 
funcionamento, um Auto Posto, um Centro Administrativo e um Centro de Distribuição 
instalados nas cidades de Americana, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, 
Indaiatuba, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré e Tietê. 
Com mais de 4 mil colaboradores, a empresa segue em constante expansão. A fórmula 
do bom atendimento somada aos produtos de qualidade e preços imbatíveis faz do 
Pague Menos sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e 
variedade!

Harley-Davidson é sorteada para cliente de Americana
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