Casa de R$ 400 mil é sorteada para Americana
Clientes de Indaiatuba, Paulínia, Santa Bárbara d’Oeste
e Hortolândia também foram contemplados
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Nova Odessa, 29 de março de 2015 – O sexto e último sorteio da Campanha Pague Gênio Mais
de Um Milhão em Prêmios foi realizado hoje, na loja Pague Menos 04, em Nova Odessa. O
ganhador da casa no valor de R$ 400 mil é o aposentado Antonio Luchiari Neto, morador do bairro
Jardim São Paulo, em Americana. Os outros nove prêmios saíram para as cidades de Indaiatuba,
Paulínia, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Hortolândia e Piracicaba.
Este sorteio marca o encerramento de mais uma campanha de sucesso do Pague Menos, que
em 180 dias sorteou mais de R$ 1 milhão em prêmios para os clientes. Ao todo a Rede possui 20
lojas em funcionamento distribuídas em 12 municípios da região.
O comediante e apresentador do Programa da Band, Rafael Cortez, realizou uma apresentação
de stand up comedy, brincou com o público e também ajudou no sorteio. Com muita disposição e
simpatia, após a apresentação Cortez atendeu os fãs, que fizeram fila para tirar uma foto com ele.
Ao receber a notícia do prêmio, Luchiari Neto desconfiou e passou o telefone para o filho ter
certeza quem não se tratava de um trote. “Hoje em dia a gente tem que ficar esperto, mas fiquei
muito feliz. Como já tenho minha casa vou repartir esse valor para os meus filhos”, disse.
Sobre o Pague Menos
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 20 lojas em
funcionamento, um Auto Posto, um Centro Administrativo e um Centro de Distribuição instalados
nas cidades de Americana, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Nova
Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré e Tietê. Com mais de 4 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!
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