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Florianópolis, 31 de março de 2022. 

 
Caros Associados, Parceiros e Fornecedores, 

 

Ficamos felizes em informar oficialmente que a EXPOSUPER, o maior evento de geração de negócios 

no varejo de Santa Catarina, está de volta em 2022! 
 

Diante das restrições sanitárias impostas pela pandemia, ficamos impossibilitados por dois anos de 

realizar presencialmente a EXPOSUPER – Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos para 

Supermercados, juntamente com a Convenção Catarinense de Supermercadistas, um evento que 

tradicionalmente já está em sua 33ª edição. Entretanto, após enfrentarmos juntos todos os desafios 

que nos foram apresentados e agora já com um novo cenário, estamos preparando um grande evento 

presencial de retomada deste calendário tão relevante para o setor. 
 

A 33ª edição da EXPOSUPER será realizada entre 21 e 23 de junho de 2022, nas dependências do 

Complexo Expoville, em Joinville-SC, programa também comemorativo à passagem dos 50 anos de 

fundação da Entidade. 
 

A Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos para Supermercados envolve em média mais de 250 

expositores, em uma área de mais de 11 mil m², que projetam a geração de mais de R$500 milhões 

em negócios. Durante o evento também acontece a Convenção Catarinense de Supermercadistas, 

onde são realizadas dezenas de atividades como painéis, cursos e palestras com profissionais de 

referência nacional que trazem conteúdos de atualização para o setor. 
 

A Entidade está adotando todas as providências necessárias em permanente comunicação com todos 

os stakeholders envolvidos, haja vista que um evento tão grandioso envolve e movimenta milhares de 

pessoas de forma direta e indireta.  
 

A ACATS e seus associados, fornecedores e parceiros, que durante os últimos anos não mediram 

esforços para garantir sempre o abastecimento e a tranquilidade à sociedade catarinense reafirmam, 

mais uma vez, sua postura de total respeito e conformidade com as autoridades e normativas vigentes 

que agora nos permitem a realização do nosso grande evento em plena capacidade. 
 

Contamos com o apoio de todos para estarmos juntos novamente de forma presencial e fazermos um 

evento de total sucesso! 

 

Atenciosamente, 

 

 

Francisco Antônio Crestani Paulo Cesar Lopes 
Presidente Executivo ACATS Presidente do Conselho Diretor ACATS 

http://www.acats.com.br/

