
EVENTO ESPORTIVO TERÁ PREMIAÇÃO INÉDITA
PARA CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA

Nova Odessa, 11 de setembro de 2018 – A 4ª 
Corrida e Caminhada Pague Menos será 
realizada em 7 de outubro, na cidade de 
Americana (SP), com largada em frente ao 
Jardim Botânico da cidade. Em sua quarta 
edição, a prova mais completa da região traz 
uma estrutura muito bem organizada, além de 
oferecer dois kits bem caprichados para os 
atletas compostos por camiseta, número de 
peito, chip, isotônico, energético, lanche 
natural, frutas e muitos outros produtos 
variados!

  para fechar com chave de ouro serão 
distribuídos R$ 20 mil em dinheiro aos cinco 
primeiros colocados na classificação geral, 

tanto no masculino como no feminino, para os 10K, além de R$ 13.200 mil em vale-compras para os três primeiros colocados 
nas categorias por faixa etária, masculino e femino, no mesmo percurso. É isso mesmo, o Pague Menos inova mais uma vez, e 
vai premiar os três primeiros atletas de cada categoria com vales compras nos 10K. O público pediu, e o Pague Menos 
atendeu!

Segundo um dos proprietários da empresa e idealizador do projeto, Laerte Santichio, todos os clientes e amigos estão 
convidados, pois muito mais do que uma prova, trata-se de um evento que proporciona integração aos atletas e estimula os 
novos adeptos, contemplando desde as crianças até a melhor idade.

“É importante destacar que a Rede de Supermercados Pague Menos tem foco no esporte já há alguns anos, não só na corrida 
de rua, mas em outras modalidades como natação, basquete e vôlei. Investimos no esporte porque nossa principal intenção é 
estimular a prática da atividade física na população, principalmente entre nossos clientes, o que consequentemente trará mais 
saúde para todos. Sabemos que nos últimos anos vem aumentando o número de adeptos a várias modalidades, 
principalmente na corrida de rua e cada vez mais estamos dispostos a promover esse movimento na sociedade”, disse.

Para o percurso de corrida 6K a premiação será com troféu para os melhores colocados. Todos os participantes que 
concluírem a proca ganharão uma exclusiva medalha do evento. E para quem ainda não está no pique e não quer ficar de fora, 
tem ainda a caminhada de 6K, uma forma de se exercitar, praticando saúde e qualidade de vida.

E claro que os pequeninos atletas não ficariam de fora. Eles irão participar da 3ª Corridinha Kids Pague Menos, que 
acontecerá no mesmo local e na mesma data. Incentive seu atletinha e os amigos a participarem dessa festa esportiva, que 
terá as modalidades:

• 3 a 4 anos - 20mts 
• 5 a 6 anos - 30mts 
• 7 a 8 anos - 100mts
• 9 a 10 anos - 200mts 
• 11 a 12 anos - 300mts 

Vale lembrar que a previsão de encerramento do evento é 11h, portanto você terá bastante tempo para cumprir seu dever 
cívico e votar. 

Aproveite as últimas unidades do lote promocional e garanta seu lugar! As inscrições são limitadas e podem ser efetuadas no 
site da Noblu Sports (www.noblu.com.br), até 30 de setembro de 2018 ou até atingir o número máximo de atletas.

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! 
 

Serão R$ 33 mil para melhores colocados nos 10k masculino e feminino
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