
ATLETAS DO SUPERMERCADOS PAGUE MENOS SÃO
DESTAQUE NA COPA TRIATLON DO INTERIOR PAULISTA

Nova Odessa, 19 de novembro de 2018 – Patrocinados pela Rede 
de Supermercados Pague Menos, os atletas Jair Pedro de Souza 
Júnior e Luiz Gustavo Moraes foram destaque na Copa Interior 
de Duathlon, disputada em sete etapas nas cidades de 
Piracicaba, Barra Bonita, Itatiba, São Pedro, Lençóis Paulista e 
São Pedro. Jair foi campeão na categoria Duathlon Sprint 
Masculino – 25 a 29 anos, com 180 pontos da competição, 
enquanto Gustavo conquistou a quinta colocação na categoria Duathlon Sprint Masculino – 30 a 34 anos, 
com 88 pontos.

Ambos são colaboradores da empresa e há dois anos começaram a participar ativamente da Equipe 
Corra Mais Pague Menos nas corridas de rua da região. No entanto, participaram para o treino do 
duatlon e triatlon, levando os atletas a outros patamares de performance, também despertando interesse 
da empresa em patrociná-los.

Para a Rede de Supermercados Pague Menos, investir no esporte é pensar no futuro, proporcionando 
saúde e bem-estar aos envolvidos. Há dois anos, a empresa constituiu uma equipe de corrida de rua, que 
hoje possui mais de 100 atletas cadastrados, todos colaboradores, assim como Jair e Gustavo. 

“Eles estão desde o início e sempre participaram ativamente, incluindo no estímulo dos outros 
colaboradores. Com isso, ambos mostraram interesse e foram se especializando, o que nos motivou a 
patrociná-los para que consigam traçar metas mais altas, ganhar confiança e aumentar a qualidade dos 
resultados. Ser atleta no Brasil não é fácil pela falta de incentivo, por isso o Pague Menos reconhece e 
sempre que pode contribui. Eles merecem”, destacou Laerte Santichio, um dos presidentes-proprietários 
da Rede de Supermercados Pague Menos.

Sobre o Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 10 maiores empresas 
supermercadistas do Estado de São Paulo, conforme ranking Abras. Atualmente possui 27 hoje lojas em 
funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, 
Indaiatuba, Limeira, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, Salto, São Pedro, Sumaré 
e Tietê. A empresa também possui um Auto Posto, um Centro Administrativo, um Centro de Distribuição 
e um Frigorífico instalados em Nova Odessa. Com mais de 6 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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