Pague Menos renova com Corinthians e agora é master
Contrato terá duração de 24 meses
Nova Odessa, 26 de julho de 2016 – A Rede de
Supermercados Pague Menos anunciou hoje durante
coletiva de imprensa a renovação por 24 meses do
contrato de patrocínio com o Corinthians para o
basquete feminino de Americana, que passa a se
chamar Corinthians/Pague Menos/Americana. O início da
parceria teve início na temporada 2015/2016, porém com
uma participação menor. Agora, já na primeira
competição da equipe que está marcada para setembro
no Chile, a logomarca do Pague Menos já terá destaque
no peito.
Além das camisetas de jogos, a marca Pague Menos
terá o logo nas camisetas de treino e viagem e todos os
materiais que envolverem a equipe feminina de basquete
Corinthians. Além disso, na sede do próprio clube, em
São Paulo, a varejista terá divulgação constante para
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reforçar a ativação da marca. “Haverá todo um cuidado e
um status especial em quadra, mas também fora dela”, explicou Ricardo Molina, gestor da equipe.
Para Paulo Tadeu, dirigente do basquete feminino Corinthians, a notícia é muito bem-vinda e aquece a esperança para um
projeto no time masculino. “Tenho 43 anos de quadra como jogador, dirigente e pai de atleta. É muito prazeroso saber que
saiu primeiro o time feminino, que já abre portas para a equipe masculina. Não é fácil fazer basquete no Brasil e dar
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continuidade nesse sonho, prestes a começar as Olimpíadas, tenho certeza de que teremos bons frutos a curto prazo”, disse
o profissional.
Antonio Carlos Vendramini, técnico do elenco Corinthians/Pague Menos/Americana, garantiu que todos estão empenhados
para honrar ambas as marcas. O profissional também informou que a primeira competição oficial está agendada de 1 a 7 de
setembro, logo após o término das Olimpíadas Rio 2016. Os jogos serão no Chile, pela busca do bicampeonato Sul
Americano.
“Nos últimos três anos, este time conquistou seis títulos e um vice. Vamos levar essa marca Pague Menos de forma tão
grandiosa como ela é”, ressaltou Vendramini.
Também estiveram presentes na coletiva de imprensa os presidentes da Rede Pague Menos, Antonio e Laerte Santichio, que
reforçaram a importância de manter esta parceria. “O basquete feminino é uma história de conquistas e o Pague Menos tem
garra. Com certeza, estarei no ginásio para acompanhar os jogos e apoiar a equipe”, disse Laerte.
Ainda marcaram presença no evento o vice-prefeito de Americana Roger Willians e o secretário de esportes da cidade,
Edilson Bisoli.
Sobre o Pague Menos
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 23 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 5.300 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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