
Conexa Saúde recebe Prêmio Líderes do Rio

Você já ouviu falar sobre o Prêmio Líderes do Rio? Ele é reconhecido como uma premiação para
valorizar empresas e profissionais que apostam no Rio de Janeiro como importante polo de negócios
para o país, além de reconhecer a importância da cidade como imagem positiva do Brasil frente ao
mundo.

No dia 4 de dezembro, será a entrega do PRÊMIO LÍDERES DO RIO 2019. É o reconhecimento à
empresários, empreendedores, entidades e empresas líderes que com seu trabalho, empreendedorismo,
organização, atitudes, administração, propósito e ideias, contribuem para a expansão do ambiente de
negócios e a geração democrática de renda no Rio de Janeiro.

A CONEXA SAÚDE foi eleita para receber o Prêmio LÍDERES DO RIO 2019 na categoria SAÚDE. As
demais categorias são: Ciência e Inovação, Energia, Entretenimento, Gás, Gastronomia, Indústria
Digital, Instituição Financeira, Liderança Feminina, Moda, Óleo, Práticas Sustentáveis, Rede Hospitalar,
Rede Varejo Drogarias, Responsabilidade Social, Saúde, Startup, Terceiro Setor, Turismo e Varejo.

Ao longo desse artigo iremos falar mais sobre a premiação. Acompanhe!

A premiação

A premiação é entregue desde 2011 e o corpo de jurados é formado pelo Conselho Empresarial do LIDE
RIO, pelos premiados dos anos anteriores e por representantes de empresas parceiras.

O Prêmio de Empresário do Ano será entregue a José Isaac Peres, sócio fundador do Grupo Multiplan.
Já o título de Personalidade do Ano será entregue a Carlos Carvalho, Presidente da Carvalho Hosken.
Em comum, os empresários têm a persistência, expectativas sempre positivas, empreendimentos de
sucesso e a paixão pelo Rio.

Sobre o LIDE

O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais acredita que grandes oportunidades surgem do debate de
grandes temas. Quando os principais líderes se reúnem para compartilhar experiências e discutir ideias,
o mundo sai como vencedor.

Por isso, há mais de 16 anos, o LIDE conecta líderes dos setores público e privado em fóruns de
negócios, workshops, seminários e atividades voltadas ao desenvolvimento econômico e social. Com a
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participação de grandes líderes, os resultados são expressivos: presente em 16 países e 5 continentes
.

O LIDE conta com mais de 1700 membros corporativos, incluindo algumas das maiores corporações
mundiais. Atualmente, o grupo conta com 32 unidades regionais e internacionais e 26 frentes de
atuação.

O LIDE RIO DE JANEIRO, presidido por Andréia Repsold tem o propósito de valorizar a agenda
positiva, ampliando a integração entre empresas, organizações e entidades governamentais. Congrega
importantes empresas cariocas e fluminenses e tem por objetivo promover a relação entre empresas
privadas bem como sua valorização e ampliação econômica e social.

Acompanhe nosso Linkedin e fique por dentro de tudo o que acontecerá no dia 4 de dezembro, dia da
premiação.
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