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

Pague Menos revitaliza pontes em Tietê
Nova Odessa, 5 de maio de 2014 –
Uma solenidade realizada na última
semana de abril reforçou a parceria
entre a Rede de Supermercados
Pague Menos e a Prefeitura Municipal
de Tietê. Além de patrocinar os eventos
realizados para comemoração do
aniversário da cidade, em março, a
empresa aceitou o pedido para
revitalização das pontes Lamartine
Garcia e Otávio Dal Colletto, que são
dois pontos de referência na cidade e
que estavam apagados pelo desgaste
do tempo.
Agora, com a pintura em dia, estas duas vias por onde trafegam diariamente centenas de veículos
e pedestres, habitantes ou turistas, ﬁcaram mais alegres, com as cores vivas, deixando a cidade
ainda mais bonita!
Conforme destacou o presidente da Rede, Francisco Laerte Santichio, O Pague Menos escolheu
Tietê para a instalação de uma unidade por ter encontrado um povo acolhedor, um município que
cresce e mostra potencial econômico, sob o comando de uma gestão que recebeu a empresa de
braços abertos.
Santichio agradeceu ao prefeito Manoel David e o vice-prefeito Antonio José Viotto pelo apoio
fundamental para instalar a loja na cidade e, com isso, colher bons frutos.
Já o prefeito salientou a presença da Rede como parceira da cidade, não só no caso das pontes,
mas também em outros eventos, como na decoração do ﬁnal de ano e nas festividades de
aniversário de Tietê.
Veja também em http://www.tiete.sp.gov.br/813-evento-marca-parceria-da-prefeitura-e-paguemenos-na-revitalizacao-das-pontes-e-passarela.php

Da esquerda para a direita: O gerente da loja Pague Menos de Tietê, João Ekerson Smania, o prefeito Manoel
David, o vice-prefeito Antonio Viotto, Francisco Laerte Santichio e o secretário de Transportes e Serviços,
João Carlos Uliana.
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