
Americana recebe a 1ª Corrida
e Caminhada Pague Menos

Vem aí a primeira edição de um evento que vai agitar Americana e promover a prática esportiva na cidade! Trata-
se da Corrida e Caminhada Pague Menos, que acontece no domingo 06/12, em frente ao Jardim Botânico. Uma 
excelente oportunidade para atletas e amadores curtirem uma manhã diferente! Com largada às 8h, o evento 
apresenta três modalidades: caminhada de 6K, pensada para aqueles que ainda não correm mas sabem da 
importância e benefícios da prática da atividade física, corrida 6K e corrida 10K, para quem já treina e tem o 
preparo físico necessário para a distância. 

Os cinco primeiros colocados da corrida 10K (categorias masculino e feminino) receberão troféus e brindes 
promocionais oferecidos pelos patrocinadores e apoiadores do evento, além das seguintes premiações em 
dinheiro: 1º Lugar - R$ 5.000,00; 2º Lugar - R$ 2.600,00; 3º Lugar - R$ 1.200,00; 4º Lugar - R$ 800,00 e 5º Lugar - 
R$ 400,00. Todos os participantes da corrida (6 e 10K) receberão medalhas pela participação.

“Os atletas de Americana e região sempre sinalizaram o desejo de ter uma prova como essa sediada na cidade. 
Temos certeza que esta corrida e caminhada será um sucesso e que esta é a primeira de muitas edições” – 
declara Guto D´Ottaviano, sócio proprietário da Noblu Sports. 

Para o idealizador do projeto, Laerte Santichio, presidente da rede de Supermercados Pague Menos, empresa 
promotora do evento, “a prática de esportes é fundamental para a sociedade, que a cada ano fica mais sedentária. 
Por isso, incentivar a prática esportiva vem sendo uma das vertentes mais fortes do marketing da nossa rede”.

A expectativa de público para a 1ª Corrida e Caminhada Pague Menos é atrair cerca de 1.000 atletas. As 
inscrições devem ser feitas através do site da Noblu Sports (www.noblu.com.br) até o dia 04 de dezembro (ou até 
se esgotarem as 1000 inscrições). As informações sobre o local e data para a retirada dos kits serão divulgadas 
nos dias que antecedem a prova. 

A Corrida e Caminhada Pague Menos é patrocinada pelas marcas Kibon, Ades, Bonafont, P&G (Gilette Vênus), 
Ambev (Gatorade) e Vigor. O evento ainda tem o apoio das empresas Su Fresh, chás Feel Good, produtos 
naturais da  Jasmine, barras de frutas Supino e açaí Mil&Ross. A  organização técnica é da Noblu Sports. 

Serviço:
1ª Corrida e Caminhada Pague Menos 
Data e Horário: domingo, 06 de dezembro, às 8h
Local: Av. Brasil  – em frente ao Jardim Botânico – Americana - SP
Valor: R$ 50,00 + taxa de conveniência (primeiro lote – 150 inscrições), R$60,00 + taxa de conveniência (segundo 
lote – 500 inscrições) e R$ 70,00 + taxa de conveniência (terceiro lote – 250 inscrições) -  até 04/12/2015, ou até 
atingir o número máximo de atletas. Pagamentos através de boleto bancário até 03/12 e cartão de crédito até 
04/12.

Organizada pela Noblu Sports, prova acontece
dia 06 de dezembro com largada em frente ao Jardim Botânico



Inscrições: www.noblu.com.br
Sobre a Noblu Sports
Com 10 anos de mercado, a Noblu Sports é referência no segmento de marketing esportivo. Sediada em 
Campinas-SP, a Noblu atua na organização e produção de eventos, gerenciamento de atletas e realização de 
projetos corporativos que estimulam e associam a marca de seus clientes à prática esportiva. Atualmente realiza 
mais de vinte eventos anuais em diversas localidades do Brasil.
Sobre o Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 20 lojas em funcionamento nas 
cidades de Americana, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Nova Odessa, Paulínia, 
Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré, Tietê e em breve inaugurará uma unidade na cidade de São Pedro.
A empresa também possui um Auto Posto, um Centro Administrativo e um Centro de Distribuição instalados em 
Nova Odessa. 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!

Para mais informações: Fonte Comunicação - (19) 3794-8902
Letícia Pires (19) 9-8885-3558 – fonte@fontecomunicacao.com.br
Luciana Ramos (19) 9-8180-8430 - luciana@fontecomunicacao.com.br
Emília Zampieri (19) 9-9690-2823 - emilia@fontecomunicacao.com.br
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