
 Fórum Inovação Saúde  

Marcio Coriolano participa de webinar da Iniciativa FIS 
 

O convidado especial do encontro virtual será o 
Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão 

 

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020 - O Presidente da Confederação Nacional das 
Seguradoras - CNseg, Marcio Coriolano, participará do webinar “O Papel da Saúde no 
Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental Brasileiro”, promovido pela Iniciativa FIS 
- Fórum Inovação Saúde. O evento ocorrerá no próximo dia 19 de junho, às 15h, pelo 
canal da FIS no YouTube (bit.ly/CanalFIS). O Vice-Presidente da República, Hamilton 
Mourão, será o convidado especial do encontro virtual, a ser moderado por Josier Vilar, 
da Iniciativa FIS. 

 
Além de Marcio Coriolano, os entrevistadores serão: Bernardete Weber, do Hospital do 
Coração (HCor); Leandro Reis Tavares, da Rede D’Or São Luiz e Mauricio Ceschin, ex-
Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).  
 
A Iniciativa FIS - Fórum Inovação Saúde foi criada para conectar e unir as maiores 
lideranças, empresas e associações da cadeia da saúde, tanto do setor público, do privado 
e da academia.  É uma entidade sem fins lucrativos e suprapartidária voltada a ajudar,  de 
maneira colaborativa, a transformar a saúde do nosso país, gerando discussões sobre os 
principais pilares do setor: educação, empreendedorismo e inovação, financiamento, 
gestão, governança, modelos assistenciais e regulação. 
 
 
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  

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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