
 

CNseg Webinars recebe mais quatro Presidentes de 

Sindicatos de Seguradoras para debaterem 

os impactos da pandemia em suas regiões 

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2020 - Na edição desta semana do “CNseg Webinars”, a 

ocorrer nesta quarta-feira, 10/06, das 10h às 11h30, o Presidente da CNseg e Diretor-

Presidente da Fenaseg, Marcio Coriolano, dará continuidade à abordagem sobre os 

impactos da COVID-19 nos setores regionais de seguros, vida e previdência, saúde 

suplementar e capitalização. 

A edição desta semana do evento contará com as seguintes participações: os Presidentes 

dos Sindicatos de Seguradoras do PR/MS, Altevir Dias - Superintendente Executivo 

Regional do Sul da Bradesco Seguros; do RJ/ES , Antonio Carlos Costa - Diretor Regional 

da HDI Seguros; do RS, Guilherme Bini - Diretor Territorial Rio Grande do Sul da Mapfre e, 

de SC, Waldecyr Schilling - Diretor Comercial Regional Sul da Zurich Seguros.  

O Presidente Marcio Coriolano afirma que o encontro vai proporcionar ao público 

conhecer “como essas quatro lideranças estão lidando com estes tempos complexos de 

coronavírus. Como as suas associadas estão vendo os impactos sobre os negócios. Desde 

temas como o teletrabalho, passando pela distribuição de produtos, até o 

comportamento dos clientes. E, principalmente, o que eles podem prever como 

oportunidades e desafios quando sairmos do outro lado da Covid-19”. 

O evento será realizado das 10 horas às 11h30, nas plataformas Zoom e YouTube. 

Inscrições podem ser feitas pelo portal da CNseg (cnseg.org.br).  

 
Sobre a CNseg 
 
A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização (CNseg) congrega as empresas que compõem o setor, reunidas em suas quatro Federações 
(FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap). A missão primordial da CNseg é contribuir para o 
desenvolvimento do sistema de seguros privados, representar suas associadas e disseminar a cultura do 
seguro, concorrendo para o progresso do País. 
 
Mais informações:  

Superintendência - Executiva de Comunicação e Imprensa da CNseg 

Superintendente-Executiva: 

Vera Soares 
Tel.: (21) 2510-7739 
vera.soares@cnseg.org.br  

Coordenação de comunicação e imprensa: 

Neide Fujioka 
Tel.: (21) 2510-7938 
neide.fujioka@cnseg.org.br  
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Vagner Ricardo 
Tel.: (21) 2510 7713 
vagner.ricardo@cnseg.org.br  

Cláudia Mara Alcon dos Santos  
Tel.: (21) 2510 7814 
claudiamara@cnseg.org.br 
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