
Pague Menos doa 62 Sacolas de Natal para Apam

Nova Odessa, 01 de dezembro de 2016 – Um 
grupo de 62 colaboradores da Rede de 
Supermercados Pague Menos aceitou o convite 
da Apam (Associação de Promoção e 
Assistência de Americana) para participar do 
Projeto Sacolas de Natal. Assim, 62 crianças 
assistidas pela entidade serão presenteadas. Os 
sucessores da empresa Carlos Henrique, Gabriel 
e Alexandre Santichio entregaram hoje de 
manhã todas as sacolas recolhidas para Rosa 
Helena Sachi Gimenes, coordenadora do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos da Apam.

Na identificação da sacola constava apenas o 
sexo e a idade da criança acompanhados de um 
pedido bem simples: um kit composto por um 

brinquedo, uma caixa de bombom e uma camiseta. Porém, muitos foram além para deixar o Natal dos pequenos 
ainda mais completo, incrementando com guloseimas, roupas e brinquedos. Participaram colaboradores de várias 
cidades como Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Paulínia, Valinhos, Nova Odessa, Campinas, Indaiatuba e 
Sumaré.

A coordenadora de CRM, Eliani Mosquim, recebeu uma sacolinha e ficou muito empolgada em ajudar. “Acho que 
em primeiro lugar é pensar na felicidade da pessoa que irá ganhar o presente, na surpresa que estou fazendo, 
pois ela não sabe o que tem nas embalagens. Além disso, é uma ação tão simples para nós, ao contrário da 
percepção da criança que recebe, que é muito maior do que imaginamos. Tomara que todos gostem, pois fizemos 
com muito carinho”, disse.

Já o publicitário Pedro Arissa ajuda sempre que pode, ainda mais quando as ações envolvem crianças. “Gosto de 
fazer isso, pois tive alguns privilégios que essas crianças não tiveram. Acompanhamos diariamente a situação do 
país e estamos a par de uma realidade social e econômica complicada para muitas famílias. Então, sempre que 
puder colocar um sorriso no rosto de uma criança eu vou fazer”, destacou o profissional.

Para o gerente do Departamento de Gestão de Pessoas, Luiz Paulo Rezende, é importante esse envolvimento 
social dos colaboradores junto a comunidade. “Este ano foram 62 e tenho certeza que podemos ultrapassar as 
100 unidades ano que vem. É uma satisfação ter esse resultado positivo, principalmente por ser uma ação com 
uma carga emocional tão grande como o Natal”, comentou.

Sobre o Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui 23 hoje lojas em funcionamento nas 
cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Nova Odessa, Paulínia, 
Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, São Pedro, Sumaré e Tietê. 

A empresa também possui um Auto Posto, um Centro Administrativo, Centro de Distribuição, uma Fábrica e um 
Frigorífico instalados em Nova Odessa. Com aproximadamente 5 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. Pague Menos: tudo que 
você precisa em um só lugar!
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Foto/Divulgação: da esquerda para direita > Carlos Henrique Santichio,
Rosa Helena Sachi Gimenes, Gabriel Santichio e Alexandre Santichio.


	Página 1

