
Pague Menos investirá R$ 25 milhões em Limeira

Nova Odessa, 10 de outubro de 2016 – Com investimento inicial previsto em R$ 25 milhões, a Rede de 
Supermercados Pague Menos anuncia a chegada na cidade de Limeira (SP) – localizada a aproximadamente 150 
km da capital. 
Com importante potencial econômico e populacional, Limeira ganhará um empreendimento moderno, com objetivo 
de atender as necessidades dos clientes com variedade de produtos, ofertas imperdíveis e vantagens, como o 
programa de fidelidade Clube Leve Mais.
Serão geradas aproximadamente 350 vagas de empregos diretos e indiretos contribuindo para a economia local.
Em um terreno de mais de 17 mil m², o empreendimento irá oferecer 8.400 m² de área construída, 338 vagas de 
estacionamento e ainda um conjunto composto por 12 lojas que formará o Mall+ Pague Menos, um espaço 
agradável com diversificadas opções de compras, como lojas de roupas, sapatos e contemplando, inclusive, uma 
lotérica. 
O imóvel na Rua Vicente de Felice, número 580, no Jardim Ouro Verde, possui localização privilegiada já que 
encontra-se ao lado do anel viário do município facilitando o acesso, inclusive, para quem mora distante das 
adjacências do bairro.

 
Sobre o Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 23 lojas em funcionamento nas 
cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Nova Odessa, Paulínia, 
Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, São Pedro, Sumaré e Tietê. 

A empresa também possui um Auto Posto, um Centro Administrativo, Centro de Distribuição, uma Fábrica e um 
Frigorífico instalados em Nova Odessa. Com aproximadamente 5 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!
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