
Nova Odessa, 2 de setembro de 2014 
– O proprietário e presidente da Rede de 
Supermercados Pague Menos, Laerte 
Santichio, foi recepcionado hoje pela 
manhã pelo time sub-17 masculino do 
Pague Menos Americana Basketball, no 
Ginásio Marcos Antonio Gobbo, no 
Jardim São Pedro. Na ocasião foram 
apresentados os uniformes e vistoriados 
as dependências do ginásio.

Com a presença do secretário de 
Esportes, Odair Dias, e o técnico da 
equipe, Oswaldo José Romantini 
(Zezé), o objetivo do encontro é 
oficializar o patrocínio que a Rede de 
Supermercados Pague Menos fechou 
com o time para a temporada 2014. 

Santichio discursou de forma breve apenas destacando que os jovens devem aproveitar a 
oportunidade, pois com esforço e determinação esses atletas podem chegar aos grandes times, 
como da NBA, nos EUA. “O Pague Menos é uma empresa de oportunidades e aqui eu acho que 
todos vocês têm grandes chances de se tornarem grandes atletas”, disse.

O grupo disputa a segunda fase do Campeonato Paulista com mais oito equipes, sendo as 
melhores do Estado, e está surpreendendo. O Pague Menos Americana Basketball está com 
100% de aproveitamento na competição. O objetivo é fazer dessa categoria uma base para uma 
equipe adulta em até três anos.

Inclusive, alguns jogadores já estão chamando a atenção da seleção brasileira. Conforme 
explicou o presidente da Associação Americana Basketball, Wolmer Bicalho, os destaques da 
equipe são o armador João Pedro e do ala Pedro. “Já houve um contato para sondar os garotos 
que estão super bem e jogando muito”, disse.

Encontro oficializa patrocínio do time
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