Pague Menos compra operação da
Rede Tiradentes em Araras (SP)
Nova Odessa, 23 de março de 2016 – Com faturamento estimado em R$ 1,3 bi no ano de 2015, a Rede de
Supermercados Pague Menos concluiu a aquisição de duas lojas da Rede Tiradentes (Hipermercado e José
Ometto) na cidade de Araras, interior de São Paulo.
Nos próximos meses, as instalações antigas da Rede Tiradentes serão reformadas e adaptadas ao padrão da
Rede Pague Menos, sendo que neste período as lojas funcionarão normalmente. A Rede de Supermercados
Pague Menos possui atualmente 21 lojas em funcionamento em 13 cidades e emprega 5.000 colaboradores.
A empresa é considerada uma das maiores do Estado de São Paulo e optou pela cidade de Araras em função de
sua excelente localização e pelo importante desenvolvimento econômico, o que vem de encontro com o plano de
expansão da empresa.
A presidência da empresa, composta pelos irmãos Laerte, Antonio e João Santichio, anunciou hoje que estas
serão a 22ª e a 23ª filial da empresa, que espera fechar 2016 com 26 lojas ativas.

Sobre o Pague Menos
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 21 lojas em funcionamento nas
cidades de Americana, 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 aproximadamente 5 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!
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