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

Pague Menos inaugura loja com
grande concentração de clientes
A dupla Rionegro & Solimões agitou coquetel de inauguração para fornecedores
Nova Odessa, 26 de agosto de 2014 – A Rede de Supermercados Pague Menos inaugura hoje a
20ª loja, na cidade de Piracicaba (SP). Às 8h, centenas de clientes já aguardavam com seus
carrinhos de compras para aproveitar as ofertas imbatíveis da Rede. Mas, antes da abertura, os
presidentes e proprietários Laerte, Antonio e João Carlos Santichio realizaram uma rápida
cerimônia para agradecer e pedir bençãos para o novo espaço. O diácono Luiz Sérgio
Cristofoletti, da Paróquia de São Lucas, foi responsável pelas orações desta manhã.
A divulgação em todos os veículos de comunicação da cidade levou muita gente até a loja logo no
primeiro horário. A gerência da loja estima que na primeira hora, entre colaboradores e clientes,
mais de 1.000 pessoas estiveram no local.
O trânsito na região de Santa Teresinha ficou movimentado e o estacionamento da loja, com mais
de 300 vagas, permaneceu com lotação máxima a maior parte do dia. Quem não encontrou vaga
teve que deixar os veículos estacionados nas vagas disponíveis nas ruas localizados no entorno
do supermercado.
O aposentado Vanderlei Rodrigues de Campos, 53, disse que estava ansioso com a abertura do
Pague Menos. “Eu queria ter chegado lá cedo, mas só consegui ir por volta das 13h. Nossa,
estava muito lotado. Mas achei a loja maravilhosa, com preço bom e muita oferta. Eu moro na Vila
Fátima, que fica cinco quilômetros de lá e fui conhecer porque achei que valeria a pena”,
destacou.

Coquetel de Inauguração
Para celebrar esta nova conquista e o
Projeto de Expansão 2014, a Rede de
Supermercados Pague Menos realizou
na noite de ontem (25), uma festa no
Espaço Le Blanc, em Americana, voltado
aos fornecedores. Os presidentes da
Rede e familiares prestigiaram a festa,
assim como amigos e colaboradores.
Laerte Santichio, representando os
irmãos Antonio e João Carlos, subiu ao
palco para um rápido discurso, no qual
relatou um pouco da história da empresa,
que está complentando 25 anos, e
agradeceu a parceria de todos os
presentes.
O evento já é tradicional na empresa e este ano trouxe como atração surpresa para os 1.000
convidados a dupla sertaneja Rionegro & Solimões, que está fazendo sucesso nas rádios com a
música “O cowboy vai te pegar”. Com muita disposição, os cantores relembraram clássicos de
toda a carreira e ainda não deixaram faltar a música sertaneja de raiz. A assinatura do jantar, que
apresentou um cardápio especial, ficou por conta da famosa e prestigiada banqueteira Claudia
Porteiro.
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