
12 a 15 setembro



Em sua 29ª edição, o SUERJ é o maior evento de capacitação e estratégia das 20 Unimeds

do estado do Rio de Janeiro, com palestras e workshops sobre o Sistema Unimed e o

cooperativismo. Entre os dias 12 e 15 de setembro de 2019, no Vila Galé Eco Resort

Angra dos Reis, estimamos um público de 650 pessoas entre dirigentes, gestores e corpo

técnico, além de administradores de hospitais, rede credenciada e parceiros.



Capacitar, desenvolver e ampliar 

conhecimentos;

Gerar novas oportunidades 

de negócios;

Estreitar o relacionamento entre 

clientes e fornecedores;

Fortalecer a rede de contatos.



Maior sistema cooperativista de saúde do mundo;

Por 16 vezes consecutivas eleita o plano de saúde em que os 

brasileiros mais confiam de acordo com a Marcas de confiança 2017;

Por 25 anos o plano de saúde mais lembrando pelos brasileiros, de 

acordo com a Folha de São Paulo - Top Of Mind 2017;

Reconhecida como uma das principais marcas de saúde do mundo, 

de acordo com a Brand of the Year;

Marca Unimed



Conteúdos abrangentes que permeiam todas as 

áreas, por meio de palestras motivacionais e 

com cunho estratégico e gerencial.

Plenária

Salas simultâneas com assuntos técnicos, 
abrangendo as áreas:

• Atendimento, Auditoria em Saúde, Intercâmbio, 
Ouvidoria e Custos Assistenciais;

• Atuarial, Contábil-Financeiro, Jurídica e Regulação;

• Gestão de Pessoas;

• Comercial, Comunicação, Digital, Marketing e 
Sustentabilidade;

• Tecnologia da Informação;

• Recursos Próprios.

Fóruns

Cerca de 50 palestrantes, gerando 18 

horas de treinamento aos participantes.



O tema deste ano é Coopera+ Unir, Inovar 

e Gerar Valor, com o foco principal em 

cooperação e inovação. Vamos trazer o que 

há de mais novo no ramo da saúde, cenário 

econômico, gestão e cooperativismo.

Tema



Localizado em meio a natureza exuberante da Mata Atlântica, o resort possui 

uma infraestrutura apropriada para eventos corporativos, conta com espaços 

de lazer variados como bares, restaurantes e ambientes ao ar livre, o que 

promove interação e networking dos participantes de forma descontraída, 

além de oferecer serviço all inclusive.

Vila Galé Eco Resort Angra



Boletins matinais 

impressos com 

tiragem de 400 

unidades por dia.

Atualização 

dinâmica do hotsite, 

durante o evento.





Espaço de 

negócios 

integrado ao 

evento com 

140m² de 

oportunidades.







Cotas de 
patrocínio





Faça parte 
deste evento!

Herval Bezerra

(21) 2122-4292

hervalbezerra@unimedrj.coop.br

Evelyn Casaca

(21) 2122-4217

evelyncasaca@unimedrj.coop.br


