Empresário Laerte Santichio conduz
Tocha Olímpica Rio 2016
Trecho de 200 metros foi percorrido em Ribeirão Preto
Nova Odessa, 19 de julho de 2016 – Na
última segunda-feira, o empresário Laerte
Santichio, um dos presidentes da Rede de
Supermercados Pague Menos, participou do
Revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016
por 200 metros, na Avenida Carlos Consoni,
em Ribeirão Preto (SP). Mais de 100
pessoas integraram a lista de convidados
para participar deste momento histórico na
cidade.
O grupo de Santichio teve como base o
campus de uma universidade que ficava
bem próxima aos trechos da equipe
acompanhou. No local, todos receberam da
organização Rio 2016 o uniforme, instruções
sobre o evento e também de como receber
a transferir a chama.
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Após muita empolgação, Santichio resumiu a experiência como
ímpar. “É muito emocionante receber a chama, correr até o próximo
ponto e transferir a chama para a próxima pessoa. Pensei no real
significado disso tudo, que é a união dos povos, na paz mundial. É
algo bom para refletirmos! Claro que para mim também foi um
momento muito marcante, de muita descontração e alegria!”,
destacou.
Para registrar todos os momentos, o empresário esteve
acompanhado da esposa e da filha Adriana e Natalia Santichio,
respectivamente.
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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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