
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS
INVESTE R$ 1,5 MI EM PROJETOS SOCIAIS

Nova Odessa, 20 de setembro de 2018 – A Rede de Supermercados Pague Menos publicou a segunda edição do Relatório 
Socioambiental, referente à projetos patrocinados em 2017, que traz histórias de vidas transformadas pelos aportes financeiros 
realizados no último ano. 

Com aproximadamente R$ 1,5 milhão de investimento por meio de marketing direto, leis de incentivo ou doação de produtos, a 
rede varejista atendeu crianças, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade com o chamado Marketing de Causa 
em projetos sociais voltados ao esporte, educação e cultura. 

Com o slogan Vamos Juntos Mudar, a varejista proporciona uma reflexão das ações de cada um, com objetivo de um mundo 
melhor.

O material também contempla os números consolidados em ações voltadas ao Meio Ambiente, como destinação correta de 
materiais recicláveis e a utilização do Mercado Livre de Energia.

O lançamento oficial da publicação foi realizada ontem, com apresentação da Orquestra Jovens Músicos, que é patrocinada 
pela empresa via Lei Rouanet e Proac.

Convidamos você a ler o conteúdo do material na íntegra, conforme material em anexo! Para assistir ao vídeo, basta acessar o 
link https://youtu.be/WTlG6Yif4jk.

 

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! 
 


	Página 1

