
Nova Odessa, 08 de agosto de 2014 – A Rede de Supermercados Pague Menos inaugura na 
próxima terça-feira, 12 de agosto, a nova loja 05, que funcionará a partir de agora na Avenida 
Henrique Roberto Guilherme Augusto Brechmacher, 2009, no Jardim Brasil, às margens da 
Rodovia Anhanguera, em Americana. A unidade, que está em atividade desde 2001 na região do 
bairro Antonio Zanaga, traz diversas novidades para os clientes. Entre as principais, estão a 
Rotisserie, a Seção de Eletro e a famosa e requintada Adega Pague Menos.

O novo espaço possui 7.450 m² de área total, sendo 4.200 m² de área construída, 2.000 m² de 
área de vendas, 15 checkouts e 150 vagas de estacionamento. 

Hoje pela manhã, um grupo de 50 clientes tradicionais da loja foi recepcionado pelos gerentes 
responsáveis pela unidade para conhecer as novas instalações e degustar um delicioso café da 
manhã preparado especialmente pela empresa.

Região do Zanaga é contemplada com a nova loja Pague Menos

Transferência de local ocorre para oferecer mais comodidade

S U P E R M E R C A D O S



A dona-de-casa Durvalina Banhara Boer, 74, que mora no bairro há 60 anos, ficou emocionada 
com o projeto. “É uma evolução para o bairro, está tudo maravilhoso, está mais que aprovado”, 
disse. O aposentado Aurivaldo Aparecido Ferreira de Deus, 57, reside na região há 30 anos e 
afirmou que está impressionado com o investimento da Rede Pague Menos. “Olha, ficou muito 
bom. Essa parte que monta pizza na hora para gente, a Adega, o Setor de Eletro também ficou 
perfeito. A empresa está de parabéns”, destacou o cliente.

É importante salientar que além de construir novas lojas, o Plano de Expansão da Rede 
contempla melhorar as instalações das lojas mais antigas para que todos os clientes sejam 
beneficiados com o que há de mais moderno.

Os 25 anos de atuação da Rede de Supermercados Pague Menos, marcados por muito trabalho 
e importantes parcerias, resultaram na liderança de mercado, oferecendo aos clientes as 
principais e melhores marcas do setor.

A fórmula do bom atendimento somada aos produtos de qualidade e preços imbatíveis faz do 
Pague Menos sinônimo de economia, comodidade, competência e variedade.

Sobre o Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 18 lojas, um Auto 
Posto, um Centro Administrativo e um Centro de Distribuição instalados nas cidades de 
Americana, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara 
d'Oeste, Sumaré e Tietê. Com mais de 4 mil colaboradores, a empresa segue em constante 
expansão e, em breve, terá novas lojas na cidades Artur Nogueira e Piracicaba. O objetivo é 
sempre trazer novidades aos clientes, priorizando o bom atendimento e oferecendo preço justo.
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