
 
 

Conexões Humanas chega à terceira edição  

em Minas Gerais com apoio da Ticket 
 

Competências da transformação digital, construção de ambientes de alta 

confiança e governança estão entre os temas que serão discutidos no evento 

 

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

Edenred Brasil, patrocinará, no dia 12, o debate Conexões Humanas.          

Promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH),        

Regional Minas Gerais, o encontro reunirá profissionais reconhecidos em suas          

áreas de atuação, para debater temas pertinentes aos profissionais do futuro,           

incluindo a adoção de posturas fundamentadas na diversidade e na          

pluralidade. 

 

“A troca de experiências é muito importante para o crescimento empresarial.           

Encontros como este são fundamentais, por estimular a interação entre          

lideranças, com debate de tendências e a troca de conhecimento. O apoio da             

Ticket aos eventos da ABRH reflete nosso investimento em práticas e           

programas de RH que valorizam as pessoas, promovendo uma conexão com           

programas estruturados e que contribuam para o engajamento e a motivação           

dos colaboradores, de modo a favorecer a produtividade e as oportunidades de            

crescimento profissional”, destaca Denise Coelho, Diretora de Marketing da         

Ticket. 

 

Entre os profissionais confirmados no evento, estão: Flávio Roscoe, presidente          

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais; Grazy Mendes, gestora           

de pessoas da Thoughtworks Brasil; Marcelo Pirani, jornalista e consultor em           

Educação Corporativa; Mônica Cordeiro, conselheira de empresas,       

coordenadora Geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa Minas         

Gerais; Felipe Leal, diretor corporativo e sócio do Startse; Leni Hidalgo,           

 
 
 

 



 
 
professora na Fundação Dom Cabral; e Andrea Iorio, diretora digital (CDO) na            

L’oréal.  

 

O Conexões Humanas será realizado no Teatro Sesiminas, em Belo Horizonte,           

a partir das 8h30, e é destinado a empresários, executivos, gestores,           

empreendedores, profissionais de RH e influenciadores.  

 

Serviço: 

Conexões Humanas  

Data: 12/11 

Local: Teatro Sesiminas 

Endereço: Rua Padre Marinho, 60 – Santa Efigênia 

Horário: 8h30 às 18h10 

Informações pelo site http://abrhmg.org.br/conexoes-humanas-2019/ 
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