
Nova Odessa, 03 de fevereiro de 2015 – Os presidentes proprietários da Rede de 
Supermercados Pague Menos, Antonio e Laerte Santichio, receberam hoje o vice-prefeito e 
secretário de esportes de Americana, Roger Willians, e o presidente da Associação Americana de 
Basketball, Wolmer Bicalho, para a assinatura da renovação do patrocínio para a temporada 
2015. Na ocasião também estiveram presentes o sub-secretário de esportes, Emerson Francisco 
Neves Grilo (Pezão), e o secretário adjunto Edson Fassina.

O patrocínio do Pague Menos para a equipe de basquete masculino de Americana teve início em 
fevereiro de 2014 e, por conta dos bons resultados obtidos, a empresa optou pela continuação do 
apoio aos atletas. O Pague Menos Americana Basketball chegou a final de campeonato paulista, 
mas no último segundo acabou com o título de vice. “Desde que seja um trabalho sério vamos 
apoiar. Estamos acompanhando a evolução e percebemos que trata-se de jovens com vontade 
de vencer”, disse Laerte.

Já Roger Willians destacou a parceria e agradeceu pelo incentivo ao esporte. Segundo Willians, 
“as portas da prefeitura estarão sempre abertas para os projetos esportivos”. Conforme explicou, 
o objetivo da pasta é priorizar as escolinhas para as crianças, trabalhando na base para formar 
grandes atletas e, desta forma, consolidar o planejamento de retornar com a equipe adulta.

O presidente da Associação Wolmer Bicalho ressaltou que a mudança na gestão da Prefeitura de 
Americana será fundamental para a retomada dos planos o basquete na cidade. “O objetivo é 
chegar ao mesmo patamar que a equipe feminina, que também acabou prejudicada em função da 
gestão anterior”, destacou.

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!
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