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Ticket reforça seu apoio ao setor supermercadista e participa do Troféu 

Gente Nossa 2019, principal premiação às empresas mineiras 

Marca presta homenagem aos principais fornecedores dos supermercados e destaca a 

importância destas empresas para o setor 

 

A Ticket, marca pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação da Edenred 

Brasil, está patrocinando a edição 2019 do Troféu Gente Nossa, promovido pela 

Associação Mineira de Supermercados – AMIS. A premiação reconhece o trabalho das 

empresas e profissionais que se destacaram no setor durante o ano, em 23 categorias 

relacionadas pela associação.  

 

“Quando o benefício-alimentação é utilizado pelo trabalhador brasileiro, geramos uma 

grande reação em cadeia, multiplicando os benefícios para mais de sete milhões de 

beneficiários em todo o País. Os fornecedores que atuam no setor supermercadistas são 

importantes para todo o mercado alimentício e patrocinar um evento como esse reforça 

ainda mais o compromisso da Ticket em apoiar iniciativas que contribuam para o 

desenvolvimento dessas empresas”, afirma Felipe Gomes, Diretor-Geral da Ticket. 

 

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

empregado a liberdade de escolher os itens de sua cesta básica mensal de forma ampla e 

segura. O cartão é aceito na rede credenciada de supermercados, açougues, mercearias e 

padarias.  

 

O benefício 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 entrega do troféu para os vencedores acontece no dia 27 de maio, no Renaissance Work 

Center, em Belo Horizonte.  
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Informações Ticket 

RPMA Comunicação 

Andrea Natali 

William Crispim 
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RPMA Comunicação 

Tel.: 11 5501-4655 l 5102-4146 
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