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Ticket apoia pelo segundo ano a Super Rio Expo Food  

Marca patrocina o principal evento do setor de alimentos e bebidas do Rio de Janeiro, 

que acontecerá de 19 a 21 de março  

 

Pelo segundo ano consecutivo, a Ticket, marca do setor de benefícios de refeição e 

alimentação da Edenred Brasil, apoia o maior evento do setor de alimentos e bebidas 

do Rio de Janeiro, a Super Rio Expo Food. Promovida pela Associação de 

Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), a feira, que será promovida 

entre 18 e 21 de março, vai reunir profissionais e empresários para debater e 

incentivar a realização de parcerias. 

 

“A Ticket é uma marca que incentiva a troca de ideias para multiplicar o conhecimento 

e entender as necessidades de todos os clientes e do mercado, aprimorando as 

soluções. Este é o nosso segundo ano na Super Rio Expo Food e estamos animados 

para compartilhar experiências e repetir o sucesso do ano passado”, afirma Felipe 

Gomes, Diretor-Geral da Ticket. 

 

A Ticket tem em seu portfólio de soluções o Ticket Alimentação, benefício que 

possibilita ao empregado a liberdade de escolher os itens da cesta básica mensal de 

forma ampla e segura. O cartão é aceito na rede credenciada de supermercados, 

açougues, mercearias e padarias, proporcionando mais liberdade de escolha.  

 

O Ticket Alimentação atende ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), 

criado em 1976, que estimula a refeição saudável, proporcionando mais saúde, bem-

estar e maior produtividade aos trabalhadores brasileiros. Segundo o livro que celebra 

os 40 anos do PAT, a produtividade dos trabalhadores é beneficiada pela melhoria na 

qualidade da alimentação, pois a deficiência de nutrientes impacta negativamente no 

desenvolvimento mental.  

 

A Super Rio Expo Food apresenta novidades, lançamentos e tendências para o setor 

alimentício e está em sua 31ª edição. Em 2018, recebeu mais de 500 empresas 

expositoras, 48 mil visitantes e contou com a participação dos 200 maiores 

supermercadistas do País. 
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