
Ofertas válidas somente do dia 07 até 20/06/2022, ou enquanto durarem nossos estoques.

Escolha a Loja
mais próxima
da sua região

Passo 2
Envie um
“Oi” no

WhatsApp

Passo 3JORNAL DE OFERTAS
NO SEU “WHATS” Escaneie o

QR Code

Passo 1

Ofertas válidas somente do dia 07 até 20/06/2022, ou enquanto durarem nossos estoques.

Amendoim 
Cru Yoki 

500g 10,99Por
13,59DeAmendoim 

Yoki 150g 
sabores 5,99Por

6,39DeCanjica 
Amarela 

Yoki 500g 4,99Por
6,39De Canjica 

Branca Yoki 
500g 6,29Por

7,29De

Kimilho 
Yoki 500g 
flocão ou 

tradicional
3,39Por

4,29De Milho
 p/ Pipoca 
Yoki 500g 
premium

5,59Por
6,99De

Milho 
p/ Pipoca 
Yoki 500g 
tradicional

4,39Por
5,99De

Batata 
Palha Yoki 

100g ou
 105g

4,99Por
5,79De Paçoca 

Yoki 352g 
rolha ou
 tablete

10,99Por
16,99De

Pipoca p/ 
Micro-ondas 

 Yoki 100g
 sabores

2,99Por
3,59De Farofa de

 Mandioca 
Yoki 500g 
tradicional

5,29Por
6,49De Farofa 

Toque Caseiro 
Yoki 200g
 sabores

3,99Por
5,19De

Paçoca 16,99DeDe

Pipoca p/ Farofa dePipoca p/ 3,59DePipoca p/ 3,59De



www.semarentrega.com.br semarsupermercadosoficial @semarsupermercados

Reservamo-nos o direito de corrigir ou não comercializar produtos com eventuais erros de impressão, de preço e de produto, qualquer dúvida, procurar a gerência. As fotos deste impresso são meramente ilustrativas, não devendo ser levado em consideração 
o prazo de validade impresso nos produtos. Não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar por cliente a quantidade dos produtos vendidos, de acordo com o artigo 39, incisos IX e II, Lei nº 8.078 de 11/09/90 e artigo 20, da Portaria Super n° 
02, de 25/07/96, da Extinta Sunab (Superintendência Nacional de Abastecimento), considerando, ainda, o limite dos nossos estoques.  Não vendemos bebidas alcóolicas para menores de 18 anos. Preserve a natureza, não jogue este impresso em via pública, 

Grupo Semar Supermercados

*O Semar Supermercados cobre a oferta dos concorrentes diretamente no caixa! Para isso, basta que seja entregue, no ato da compra, o anúncio impresso pela concorrência, para que a oferta seja coberta por meio de desconto no valor da compra. No caso da compra já ter sido �nalizada, basta que o cliente se dirija ao 
balcão de atendimento da loja no mesmo dia da compra, levando o cupom �scal e o anúncio impresso da concorrência para receber a diferença. O anúncio da concorrência �cará retido no caixa ou no balcão �scal da loja. É importante ressaltar que serão aceitos somente anúncios impressos pela concorrência em forma 
de tablóide, lâmina, folheto ou anúncio de jornal de grande circulação, exceto mala direta e internet, com o prazo de oferta dentro do período desta promoção, para produtos idênticos (mesma marca, modelo, tipo, voltagem, cor, sabor, quantidade, peso ou unidade etc.) e no mesmo município num raio de 2km da 
localização da loja Semar. Não serão aceitas, para comparação de preços, as ofertas emitidas por comerciantes ou empresas atacadistas, e esta oferta não é válida para promoções especiais com múltiplos produtos – Ex: “Leve 3 pague 2; leve 4 e, com mais um centavo, leve outro produto ou mais um exemplar do mesmo 
produto ; etc.” Reservamo-nos o direito de limitar os produtos nos quais cobriremos as ofertas em 05 unidades/kg ou enquanto durarem os estoques.

Ofertas válidas somente do dia 07 até 20/06/2022, ou enquanto durarem nossos estoques.

Amendoim 
Crocante 
Yoki 500g 

sabores 
9,99Por

12,99De Aveia 
em Flocos 
Yoki 170g 2,99Por

3,79DeCanela 
em Pó Yoki 

50g 5,99Por
7,89De Cravo 

da Índia 
Yoki 8g 3,99Por

4,59De

4,99Por
5,89De Farinha de 

Mandioca 
Grossa 
Yoki 1kg

7,99Por
8,69De

Farinha de 
Mandioca 
Yoki 500g 3,99Por

4,89De Farinha 
de Milho 
Amarela 

Yoki 500g
5,69Por

6,39De

Farinha 
de Rosca 
Yoki 500g 6,99Por

8,49De Fubá 
Mimoso 
Yoki 1kg 5,69Por

6,89De Fubá 
Mimoso 

Yoki 500g 3,29Por
3,79De

Polvilho 
Azedo Yoki 

500g 8,99Por
10,39De Polvilho 

Doce Yoki 
500g 6,99Por

8,39De

Batata 
Ondulada 
Yoki 45g 
sabores

3,99Por
4,69De

Batata 
Palha Yoki 

240g 11,99Por
13,99De

Farinha 6,39De
Farinha de Farinha de 4,89De

5,99

DeCanjiquinha 
Yoki 500g ou

Curau de 
Milho Yoki 

200g

5,695,69

Farofa Yoki
Premium

380g
sabores

8,99Por
11,99De


