Especial do
comerciante
Venha aproveitar as melhores
ofertas para o seu negócio!
Compre no varejo e pague o preço do atacado.
Válido para todos os produtos anunciados neste folheto.

Cadastre-se em freguestemvez.roldao.com.br e, no ato da compra, é só informar seu CNPJ/CPF.

***OFERTAS VÁLIDAS NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JANEIRO DE 2021, PARA TODAS AS LOJAS FÍSICAS
Atum Sólido Coqueiro
Light ao Natural ou
Tradicional em Óleo
170g

19

25,49

5,99

,98

Presunto
sem Capa
de Gordura
Perdigão peça
kg

Peixe Tipo
Bacalhau
Salgado e
Desfiado 800g

quilo

Bacon em Manta
ou Defumado
Aurora peça kg

27,50
quilo

Frango a
Passarinho
Congelado
Aurora 3kg

29,90
pacote

unidade

unidade

Massa para Pastel
em Rolo ou Cortada
Aricanduva 3kg

15,80

56,90

Mistura para
Pão Francês
Lena 25kg

28

Recheio
Forneável Harald
Chocolate ao
Leite 1,05kg

Açaí Frooty
sabores 3,6kg

19

,80

unidade

unidade

unidade

quilo

Goma de Mascar
Trident sabores
com 21 unidades

51 ,80

,90

Caixa para Pizza
Oitavada RCP N°35
Vermelha com
25 unidades

9,79

,50

unidade

17

Requeijão
Top Milk
bisnaga 1,8kg

Queijo Prato
Roldão peça
kg

unidade

Água Mineral
sem Gás
Crystal 500ml
No fardo com 12 unidades

0

,79

unidade

unidade

Catchup ou
Maionese Heinz
8g com 192 unidades

18,90
caixa

Vinho Contini
Branco ou
Tinto 900ml*

14,98

unidade

varejo 0,87 unidade

35,90

Pá para Pizza
de madeira
Friturama 40cm

unidade

64,90
unidade

Lava-Roupas
em Pó Omo
Lavagem
Perfeita 4kg
Nesta embalagem
800g sai por

6

,58

Detergente
Líquido Limpol
fragrâncias
5L

12,50

unidade

Esta embalagem
sai por 32,90

Mais informações, acesse:

roldao.com.br

ACEITAMOS CARTÕES DE
DÉBITO OU CRÉDITO.
CONSULTE EM NOSSAS LOJAS, FOLHETO DE
OFERTAS, APP OU SITE www.roldao.com.br

roldao.com.br

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a sábado das 7h às 22h
Domingo das 8h às 18h

Siga-nos nas redes sociais.

*É proibida a venda e a entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. “Artigo. 81 Inciso.II Do Estatuto da Criança e do Adolescente”. Bebida Alcoólica é prejudicial
à saúde, à família e à sociedade. Lei Estadual nº 10.501 de 16/02/2000. Aprecie com moderação. **O Ministério da Saúde adverte: O aleitamento materno evita
infecções e alergias e é recomendado até os dois anos de idade ou mais. O Ministério da Saúde adverte: Após os 6 (SEIS) meses de idade continue amamentando o seu
filho e ofereça novos alimentos. Os produtos anunciados com as promoções “ a partir de” com preço de atacado, são válidas para o mesmo tipo de embalagem, sabor ou
fragrância.Atenção: Em conformidade com o PAT, não são aceitos cartões alimentação para compras de bebidas alcoólicas e tabaco e cartões vale refeição para compras
de qualquer produto. Todas as fotos deste anúncio são de caráter ilustrativo e os itens não respeitam a proporção entre si. Conforme legislação, poderá ocorrer uma
limitação de oferta por cliente com base no Artigo 39º do Código de Proteção e Defesa ao Consumidor. As ofertas e preços são válidos apenas para as lojas físicas. Os
valores podem variar para o site e e-commerce, consulte previamente nosso site e aplicativo. Os produtos e preços são conforme anunciados, salvo erro de impressão
gráfica. ***Ofertas válidas de acordo com as datas informadas ou enquanto durarem os estoques.

NOSSAS LOJAS

Encontre o Roldão mais próximo
em roldao.com.br/nossas-lojas

BAIXE O APP DO ROLDÃO

Sonhe grande, vamos juntos!

