Doze clientes são premiados na campanha de Dia das Mães do Novo Shopping
Ribeirão Preto, 20 de Maio de 2013.
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Na última segunda-feira (13), o Novo Shopping sorteou os ganhadores da promoção de Dia das Mães. No
total, 12 clientes foram premiados, sendo que dois ganharam um Ford Ka zero-quilômetro e 10
consumidores levaram televisores de LED 42? da marca LG.
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A ribeirão-pretana Alessandra Silva Ingani concorreu com apenas um cupom e ganhou o prêmio mais
desejado. “Já estava pensando em trocar de carro, mas nada melhor do que ganhar. O presente da
minha mãe virou o meu maior presente, vou compartilhar essa felicidade com ela”, comenta a sortuda.
Na região, Karine de Cassia Abbud, de Pontal, ganhou a TV que tanto desejava. “Fui ao shopping
comprar uma TV, mas me empolguei com o presente de Dia das Mães e não deu tempo, ainda bem”,
comemora a ganhadora que já planeja retirar o prêmio ainda nesta semana.
Confira o nome dos contemplados com as TVs: Edna Costa Coimbra dos Santos (Sertãozinho), Karine de
Cassia Abbud (Pontal), Ribamar Damaceno (Ribeirão Preto), Luiz Henrique Zanoello (Batatais), Claudia
Omena da Silva (Guariba), Aparecida Zamana (Orlândia), Roseane Cecilio (Ribeirão Preto), Ronaldo dos
Santos (São Joaquim da Barra), Cleber Antônio Maldaner (Ribeirão Preto), Stella Cristina Del Tedesco
Narita (Ribeirão Preto). Os ganhadores dos carros zero-quilômetro foram Geilson Borges da Cruz e
Alessandra Silva Ingani, ambos de Ribeirão Preto.
A campanha “Nós entendemos de amar” teve início em 26 de abril e, para participar, os interessados
juntaram R$ 200 em notas fiscais, retiraram um cupom no posto da campanha, instalado na Praça de
Eventos, e responderam corretamente à pergunta “Qual o shopping que mais entende da sua mãe?”.
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MAIS NOTÍCIAS:
» Porco no Rolete, da Paróquia São Miguel Arcanjo, foi um sucesso. Veja fotos
» 13ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto
» Instituto do Livro realiza encontro com autores locais e regionais no dia 21
» Fortec abre na próxima semana inscrições para diversos cursos
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