
TE AJUDA
NAS

CONTAS

Promoção válida para pessoas físicas maiores de 18 anos, que comprarem R$10 (dez reais) em produtos Gomes da Costa® (com exceção dos produtos da categoria Frango e Pouch), entre 10/01/2020 
e 30/04/2020, em qualquer estabelecimento comercial, em uma mesma compra registrada em um mesmo cupom fiscal. Cada cupom fiscal dá direito a apenas um benefício. Serão permitidas até 5 
(cinco) participações por CPF. O benefício deverá ser resgatado numa única oportunidade, exclusivamente pelo aplicativo RecargaPay. Para novos cadastros, deverá ser inserido um número de cartão 
de crédito válido, porém nenhuma cobrança será efetuada. O benefício tem validade de 90 (noventa) dias após o envio. O cupom fiscal deverá ser cadastrado no site até 30 (trinta) dias após a compra. 
Consulte demais condições de participação e usufruto do benefício no regulamento completo da promoção no site www.promocaogomesdacosta.com.br.

Ganhe
R$10R$10 em créditos de

celular ou para
pagamento
de contas*

Resgate seu crédito em:
gomesteajudanascontas.com.br

*Créditos no aplicativo 

Compre

...e ainda aproveite as ofertas

em produtos
Gomes da Costa

Depois das batalhas do seu dia,
o jantar é mais gostoso 
com Gomes da Costa.

4,69 R$
Atum Ralado Gomes da Costa

(todos)

7,31 R$
Atum Sólido Gomes da Costa

(todos)

6,79 R$
Patê de Atum Gomes da Costa

(todos)

6,28 R$
Salada de Atum Gomes da Costa

(todos)

4,75 R$
Patê de Sardinha Gomes da Costa

(todos)

6,79R$
Atum em Pedaços Gomes da Costa

(todos)

R$ 6,69 

Filé de Sardinha Gomes da Costa
(todos)

5,25 R$
Sardinha 250g Gomes da Costa

(todos)



 

@formosaoficial 

@formosaoficial 

 

/FormosaOficial

2x
SEM JUROS*

*Parcelamento de 2x somente 
em compras a partir de R$ 50,00. 
Condição “sem juros” válida 
apenas no Cartão Formosa. 
Outros cartões: acréscimo 
conforme juros estabelecidos 
pela administradora do cartão. 

Ofertas válidas
de 06/04 de 2020

a 20/04 de 2020  
ou enquanto 

durar o estoque.

A GOMES DA COSTA ESTÁ LANÇANDO SEU PRIMEIRO 
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM!

MAIS UM PRODUTO DE INOVAÇÃO DA NOSSA 
MARCA, TRAZENDO AINDA MAIS SABOR PARA A 

MESA DOS CONSUMIDORES.

SABOR               QUALIDADE EMBALAGEM 
MODERNA

Modo de Preparo:
Molho:

• Numa tigela junte o iogurte, a maionese, o azeite 

e a mostarda. Misture e reserve.Salpicão:
• Numa tigela junte as passas, a maçã, a cenoura, 

o pimentão vermelho, o Atum Gomes da Costa 

escorrido e a salsa.
• Tempere o salpicão com o molho reservado e 

misture. Se necessário tempere com sal a gosto.

Molho:
• 1 pote de iogurte natural (200g)

• 1 colher (sopa) de maionese
• 2 colheres (sopa) de azeite

• 2 colheres (sopa) de mostardaSalpicão:
• 3 colheres (sopa) de uva passa sem sementes

• 1 maçã verde com casca cortada em cubos 

pequenos
• 2 cenouras médias raladas no ralo grosso

• 1 pimentão médio vermelho cortado em tirinhas

• 2 latas de Atum Sólido ao Natural Gomes da 

Costa (340g)• 1 colher (sopa) de salsa picada
• Sal a gosto

Ingredientes:

Salpicão Gomes da Costa

Azeite Extra 
Virgem 500ml

,6514
R$

cada


