
Morador de Americana ganha R$ 20 mil no último sorteio
da Promoção de Aniversário Amigos de Ouro 

Nova Odessa, 07 de agosto de 2017 – O último sorteio da Promoção de Aniversário Amigos de Ouro da Rede de Supermercados 
Pague Menos foi realizado hoje e o grande sortudo é o cliente Evandro Donizeti Ferreira, morador do bairro São Manoel, em 
Americana. O ganhador levou R$ 20 mil e ainda presenteou três amigos, que receberão cada um R$ 10 mil. São eles: Cauê 
Pozenatto de Lima, Claudia Pozenatto de Lima e Cássia Cristina Fernandes.

A promoção teve duração de 30 dias e agitou milhares de clientes da Rede, participantes do programa de fidelidade Clube Leve 
Mais. No total foram sorteados R$ 250 mil em barras de ouros aos sorteados e aos amigos indicados, fortalecendo a corrente do 
bem proposta na campanha Vamos Juntos Mudar!

“Esta foi a primeira edição desta promoção e superou todas as expectativas. Os clientes participaram e também torceram muito, pois 
poderiam ganhar com o seu cupom ou ser indicado por alguém”, destacou Laerte Santichio, um dos presidentes-proprietários da 
Rede de Supermercados Pague Menos.

Aguardem, pois em breve teremos novidades!

Sobre o Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui 23 hoje 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 5.500 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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