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Restaurantes tentam atrair as
mães
Estabelecimentos comerciais propõem cardápios especiais e promoções de olho nas
famílias
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As opções para homenagear as mães são variadas.
Vão desde o café da manhã, que alguns
supermercados, como os da rede Savegnago,
oferecem de cortesia para as mães que forem em
qualquer uma das lojas, até almoços com cardápios
diferenciados.
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Alternativa para quem quer tirar a mãe da cozinha no
seu dia, restaurantes e supermercados de Ribeirão
Preto montaram cardápios especiais e promoções
para atrair hoje as homenageadas e seus filhos.

Consumidores lotaram o centro ontem
e restaurantes capricham no cardápio
hoje

"É importante realizar um evento como esse.
Conseguimos muitos brindes e vamos sortear nos
caixas das lojas no decorrer do dia", conta Terezinha
Guadagnucci Pessoa, atendente de uma das lojas da
rede de em Ribeirão Preto.
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O preço do almoço do Dia das Mães nos restaurantes
de Ribeirão varia entre R$ 20 e R$ 60 por pessoa,
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dependendo da escolha.
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No Sampa Bar, nos Campos Elíseos, por exemplo, as mães acompanhadas dos filhos não pagam a refeição. "O
objetivo da promoção é fazer uma homenagem no Dia das Mães e presenteá-las", diz Letícia Nogueira Silva,
funcionária do estabelecimento.

Agrishow 2010
Caderno Mulher 2010
Imóveis 2010

Meu Jornal
Cadastre-se
Painel de Controle
Edição Online
Notícias Favoritas
Meu Cadastro
Newsletter

Mesmo quem optar por um dos três shoppings da cidade poderá encontrar promoções. Alguns restaurantes
montaram cardápios especiais, que incluem carnes, massas, e até um frutos do mar para atrair as famílias. É o
caso de um dos restaurantes que funcionam na praça de alimentação do Novo Shopping montou um cardápio
especial para hoje. Segundo um dos funcionários do restaurante "é um cardápio diferenciado para o Dia das
Mães".
Porém, quem não fez reserva pode ter problemas para encontrar lugar para a refeição. A maioria dos
restaurantes está praticamente lotado e quem resolver sair hoje e não se programou, vai ter que ter paciência
para enfrentar longas filas e demora na hora do almoço.
A procura do presente para as mães na última hora movimentou ontem o comércio em Ribeirão Preto. Durante
todo o dia, o Centro esteve cheio de consumidores e a maior procura foi por aparelhos celulares,
eletroeletrônicos, flores e até chocolate.
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A desempregada Julian Carla da Silva, de 22 anos, foi até uma loja de eletrodomésticos procurar um triturador
de alimentos, que a mãe tanto queria. "Agora elas [mães] estão impondo o presente que querem", brincou.
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A previsão dos comerciantes é de crescimento de 3% nas vendas em relação à mesma data em 2010.
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