
EM 2022, A MERCOSUPER ESTÁ DE VOLTA
REABRINDO AS PORTAS COM A

 CERTEZA DE FECHAR BONS NEGÓCIOS! 

INSCREVA-SE NAS CARAVANAS GRATUITAS E 
APROVEITE TUDO QUE PREPARAMOS PARA VOCÊ!

Informações: www.apras.org.br/mercosuper



CONFIRA DE ONDE SAEM E PASSAM AS 
CARAVANAS E COMECE A SE PLANEJAR: 

LONDRINA

NORTE PIONEIRO
MARINGÁ

UMUARAMA
PARANAVAÍ

CAMPO MOURÃO

ARAPONGAS/APUCARANA

A APRAS novamente promove as Caravanas, com saídas a partir de 
todas as Regionais, pois entende a importância em oportunizar e 
viabilizar a participação do maior número de profissionais do setor 
supermercadista na MERCOSUPER. Além da oportunidade de bons 
negócios, você desfrutará de palestras com conteúdo sobre o setor 
com profissionais de renome no mercado, troca de informações com 
outros profissionais do setor, lançamento de produtos, bem como de 
preços e condições especiais oferecidas ao visitante pelos expositores. 
Os participantes ainda contarão com as seguintes vantagens:

PONTA GROSSA

IRATI
CASTRO/CARAMBEÍ

GUARAPUAVA
PATO BRANCO

FRANCISCO BELTRÃO

UNIÃO VITÓRIA
CASCAVEL

FOZ DO IGUAÇU
PARANAGUÁ

PRAIA DE LESTE
LITORAL

TOLEDO

• Os participantes das caravanas terão preferência para participar 
das Visitas Técnicas, que ocorrerão em Supermercados de 
referência no setor.

• Credencial gratuita para entrada na MERCOSUPER.

• O traslado, inscrições, hospedagem (Caravana 2 dias) e visitas 
técnicas, serão custeados pela APRAS (alimentação não inclusa).

• Cada Caravana contará com um Coordenador, que organizará 
horários, atividades e entrega das credenciais.



05, 06 e 07 | abril
CONHEÇA A PROGRAMAÇÃO DAS CARAVANAS:

SAIBA COMO FAZER SUA INSCRIÇÃO E PARTICIPE: 
Os participantes deverão se inscrever para a Feira no site da APRAS. A inscrição é válida para os 3 dias do 
evento. Após a inscrição, os Empresários ou a Empresa receberão um código para cada inscrição realizada. 
Ele será enviado pela APRAS ou poderá ser solicitado aos responsáveis pela Caravana na APRAS Matriz.

Após receber os códigos, os participantes deverão entrar em contato 

com a APRAS Matriz para realiazar o cadastro nas caravanas.

APRAS MATRIZ
(41) 3263-7000 (Matriz)
(41) 99272-2030 (Ana Carla)  /  (41) 99655-3305

NÃO PERCA TEMPO E GARANTA 
AGORA MESMO A SUA VAGA!

00:00hs - Saída Prevista (Horário de acordo com local)

07:30hs - Café da manhã  na Expotrade (Caravanas de 1 dia)     
                 Chegada ao hotel (Caravanas de 2 dias)

09:00hs - Início da Visita Técnica em Supermercados 
                  ou participação em Fórum

09:30hs - Início das Palestras e Fóruns

11:30hs - Retorno para Expotrade

12:00hs - Almoço no local

13:30hs - Palestra Magna

15:00hs - Início Palestras Técnicas

15:30hs - Abertura Feira

21:00hs - Organização do retorno para caravanas de Bate e Volta

22:30hs - Encerramento da Feira  / Saída do ônibus 
                 para o hotel (Caravanas de 2 dias) 



ALGUMAS REGRAS BÁSICAS PARA AS CARAVANAS:
Os participantes das caravanas deverão se inscrever no site e, portanto, só poderão 
trocar o nome com 72 horas de antecedência ao evento (tanto para caravanas de 1 
quanto de 2 dias). 

Uma pessoa não pode embarcar no lugar de outra, pois o seguro da viagem é feito 
para os nomes cadastrados. Só poderão embarcar no ônibus aqueles que 
apresentarem seu rg e que estiverem previamente inscritos no site da apras.

Para embarcar é necessário utilizar máscaras cobrindo boca e nariz, seguindo as 
orientações do ministério da saúde e estar com a correta  higienização das mãos, 
lavando constantemente e usando álcool gel.

Procurar manter um distanciamento mínimo das outras pessoas enquanto aguardam 
nos locais de fila e com grande fluxo de pessoas.

Da mesma forma, a hospedagem para as caravanas de 2 dias não poderá ser trocada, 
pois o hotel cobra multa mediante a troca de nomes dos hóspedes nos quartos.

Todos os participantes receberão a programação do translado e deverão seguir os 
horários e demais regras, cumprindo o roteiro para que haja muita organização. O 
descumprimento do roteiro está sob a responsabilidade do participante da caravana. 

O horário de saída para a viagem deverá ser cumprido rigorosamente, ficando sob a 
responsabilidade do participante. 

CONTATOS APRAS:

APRAS MATRIZ:
Ana Carla
Fone: (41) 3263-7000 
E-mail: apras@apras.org.br

RESPONSÁVEL HOSPEDAGEM:

APRAS CASCAVEL:
Laila
Fone: (45) 3223-9995 
E-mail: cascavel@apras.org.br

AGÊNCIA: CADENCE TURISMO
Maíra
(41) 99199-3608 / 3046-0969  
maira@cadenceturismo.com.br

Realização Apoio

APRAS PONTA GROSSA:
Anita
Fone: (42) 3027-2500  
E-mail: pontagrossa@apras.org.br

APRAS LONDRINA:
Priscila
Fone: (43) 3323-7935 
E-mail:  londrina@apras.org.br


