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

Pague Menos patrocina
8º Cemara Open de Raquetinha
Torneio terá presença de Flávio Sareta e distribuirá R$ 4 mil em prêmios
Nova Odessa, 14 de agosto de 2014 – Como
forma de valorizar o esporte, a Rede de
Supermercados Pague Menos investe em projetos
com grande potencial como o 8º Cemara Open de
Raquetinha. O evento será realizado de 15 a 17 de
agosto, no ATC (Americana Tennis Center ), em
Americana. Totalizando R$ 4 mil reais em prêmios,
a disputa se divide nas categorias A/B, C/D, Mista e
Iniciante e contará com a participação de atletas já
consagrados como Flávio Sareta e os irmãos
Ricardo e Henrique Mello.
Para o torneio, 200 inscrições foram registradas e a
expectativa é que sejam realizadas 130 partidas
com atletas de Americana, Santos, São Paulo,
Santa Bárbara d´Oeste, Nova Odessa, Sumaré,
Capivari, Cerquilho, Campinas, Araras, entre
outras cidades.
O evento possui estrutura completa de apoio aos
participantes. Além de quadras adequadamente
equipadas, os competidores terão a disposição: equipe de fisioterapia, kit de inscrição (camiseta,
toalha e vale chopp), hidratação e energéticos durante os jogos.
De acordo com o idealizador e organizador do 8º Cemara Open Raquetinha, Cesar Dei Santi, a
expectativa é que o torneio seja um sucesso como nos anos anteriores. “Que o público prestigie
tanto os atletas amadores como os profissionais que esse ano com certeza farão diferença”,
disse.
Sobre a participação do Supermercados Pague Menos, Santi ressalta que é uma satisfação ter a
Rede como patrocinadora. “É uma grande empresa da região prestigiando o evento e
acreditamos com o apoio de grandes empresas através do esporte teremos uma ferramenta
capaz de realizar a inclusão social, o desenvolvimento humano e das comunidades”, concluiu.
Para a coordenadora do Departamento de Comunicação e Marketing, Letícia Guilhermino, é
fundamental investir no esporte como forma de incentivar as crianças e os jovens a buscar uma
qualidade de vida melhor, principalmente com mais saúde. “O Pague Menos tem esta
preocupação de contribuir com projetos que tenham um engajamento social, que possam de
alguma forma levar benefícios para a população”, ressaltou.
Sobre o Pague Menos
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 18 lojas, um Auto
Posto, um Centro Administrativo e um Centro de Distribuição instalados nas cidades de
Americana, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara
d'Oeste, Sumaré e Tietê. Com mais de 4 mil colaboradores, a empresa segue em constante
expansão e, em breve, terá novas lojas na cidades Artur Nogueira e Piracicaba. O objetivo é
sempre trazer novidades aos clientes, priorizando o bom atendimento e oferecendo preço justo.
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