
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS INOVA EM
LANÇAMENTO DA CAMPANHA CHORA BOLETO

Nova Odessa, 27 de setembro de 2019 – Para 
ajudar os clientes a pôr um fim na “sofrência” 
na hora de pagar as contas, a Rede de 
Supermercados Pague Menos lança no dia 30 
de setembro a Campanha Chora Boleto que 
sorteará mais de R$ 1,5 milhão em prêmios. 
Até 9 de janeiro de 2020, a cada R$ 50,00 em 
compras, os clientes cadastrados no Clube 
Leve Mais que identificarem o CPF no caixa, 
antes de registrar as compras, receberão um 
cupom para participar da campanha mais 
camarada da Rede que melhor entende de 
economia na hora de fazer as compras.  

Serão sorteados no dia 15 de janeiro 28 
prêmios de R$ 36.000,00 em dinheiro 
(disponibilizados via cartão pré-pago) para o 
cliente gastar como quiser, divididos em R$ 
3.000,00 por mês, durante um ano. Um super 
prêmio por loja! E o melhor é que a grana 
não acaba aí. Além de ajudar a pagar os 
boletos, o Pague Menos vai sortear mais 
5.600 prêmios instantâneos para que o cliente 
possa realizar compras em qualquer loja da 
rede. 

Os sorteios serão diários durante os 100 dias 
de promoção em todas as 28 lojas da Rede! 
Por isso é melhor imprimir os cupons 
sempre depois de cada compra. E o cliente 
não precisa gastar tudo de uma vez. Depois 
da utilização do saldo, o cartão pode ser 
descartado. 

O cupom que for premiado com o vale-compras não pode ser depositado na urna. Ele deve ser entregue 
no balcão de atendimento para a retirada do cartão. A Rede de Supermercados Pague Menos entende a 
necessidade de recuperação da economia do Brasil e, por isso, investe em uma campanha com sorteio 
de prêmios em dinheiro. 

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 28 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!

Para saber tudo sobre a promoção e responder o quiz acesse www.choraboleto.com.br

Sobre o Pague Menos:
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