
 

 

CNseg e Escola de Gente lado a lado em evento sobre inclusão 
 

Confederação apoia ação em prol de pessoas com deficiência 
  
A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) patrocinará a participação da organização não 
governamental “Escola de Gente” na Zero Conference Project, que ocorrerá na Áustria de 19 a 21 de 
fevereiro. Na ocasião, a Escola de Gente- que produz e realiza projetos acessíveis sobre os temas de 
inclusão e crianças com deficiência em diversas plataformas, jogando luzes sobre os direitos dos 
deficientes- apresentará seu guia para a produção de eventos acessíveis, feito em parceria com a 
Fundação Essi, promotora da conferência de Viena. 
  
Por meio do patrocínio da CNseg, o guia da entidade será traduzido para o português, servindo de 
um manual para os realizadores de eventos interessados em serem mais inclusivos. “É mais uma 
prova de nosso compromisso com a diversidade e inclusão, disponibilizando um rico material para 
inspirar e fortalecer iniciativas no plano da mobilidade em favor dos grupos vulneráveis, como as 
pessoas com deficiência”, destacou a diretora de Relações de Consumo e Comunicação da CNseg, 
Solange Beatriz Palheiro Mendes, lembrando que as melhores práticas de diversidade e inclusão 
estão no radar do mercado, a ponto de haver uma data sua celebração no setor segurador, todo dia 
25 de setembro. 
  
A Escola de Gente é uma das cinco ONGs mais premiadas do mundo. É a única da América Latina a 
acumular seguidos prêmios na Zero Conference Project, tendo em vista o nível de inovação de seus 
projetos (2014,2016 e 2019). Por conta disso, a ONG brasileira terá direito de apresentar seu mais 
novo projeto no evento na Áustria. Desta vez, um aplicativo (‘Vem Cá’), que reúne opções de 
cultura acessível, por meio de 12 tipos de atividades culturais e 12 recursos de acessibilidade. 
 
 
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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