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COMUNICADO OFICIAL ACATS 
ADIAMENTO DA 33ª EXPOSUPER 

 
 

A Associação Catarinense de Supermercados (ACATS), entidade que desde o início da 
pandemia vem envidando esforços junto aos seus associados e parceiros no apoio e 
orientação necessária ao enfrentamento da COVID-19 e, em constante diálogo e alinhamento 
com as Autoridades Sanitárias, comunica que, em virtude da permanência do estado de 
pandemia e de seus reflexos no Estado de Santa Catarina, a 33ª Edição da EXPOSUPER – Feira 
de Produtos, Serviços e Equipamentos para Supermercados e Convenção Catarinense de 
Supermercadistas que seria realizada na cidade de Joinville/SC, no período de 26 a 28 de 
outubro de 2021, foi adiada para o período de 21 a 23 de junho de 2022. 

O novo adiamento é uma importante decisão tomada pela Diretoria da ACATS, alinhada com 
expositores e parceiros do evento que, apesar de ver a sinalização de um panorama mais 
favorável em relação a pandemia, entende que o adiamento da 33ª Exposuper para o ano de 
2022 seja a melhor decisão para o momento, a fim de que o novo prazo possa permitir seu 
planejamento e organização com melhores expectativas de sucesso e bons resultados para 
todos. 

A Entidade estará implementando todas as providências necessárias para ajustar o evento 
dentro de um novo cronograma de preparativos com todos os seus interlocutores diretos e 
indiretos, os quais serão oportunamente comunicados. 

A ACATS reafirma, mais uma vez, sua constante mobilização nas orientações aos seus 
associados, fornecedores e parceiros no combate aos efeitos do coronavírus, visando garantir 
sempre o abastecimento e tranquilidade à sociedade catarinense. 

 

Florianópolis, 26 de julho de 2021.  
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