
 
 

O papel das empresas para a urgente superação do racismo na sociedade 

brasileira 

Próximo WebTec da CNseg acontece em 25 de setembro, pela plataforma Zoom 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2020 - A Confederação Nacional das Seguradoras realizará 

nova edição da série de webinars técnicos (WebTec), tendo como tema “O papel das 

empresas para a urgente superação do racismo na sociedade brasileira”. O evento está 

marcado para 25 de setembro, Dia da Diversidade e Inclusão no Setor de Seguros, entre 11h 

e 12h30.  

O WebTec, que será transmitido pela plataforma Zoom e retransmitido pelo Canal Seguro 

no YouTube, contará com a participação como palestrantes de Alexandra Loras, executiva, 

comunicadora, mentora, consultora e ex-consulesa da França em São Paulo; Carlos de Paula, 

Diretor Executivo da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi); Narely 

de Paula, Head de Energy da Austral Seguradora; Tereza Moreno, VP Financeira & CFO da 

Prudential do Brasil Seguros de Vida e Thiago Amparo, professor de Direito e Relações 

Internacionais da Fundação Getúlio Vargas-SP. A mediação ficará por conta da Diretora de 

Relações de Consumo e Comunicação da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), 

Solange Beatriz Palheiro Mendes.  

Segundo Solange Beatriz, “o setor de seguros está consciente que é preciso acelerar suas 

políticas de inclusão, pois, além de gerar mais justiça social, um ambiente mais inclusivo 

fomenta soluções inovadoras, que são essenciais para um melhor desempenho das 

empresas. Hoje o tema já faz parte da agenda social e econômica do nosso setor.”  

Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente clicando aqui.  

 
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 

https://www.youtube.com/channel/UC6PasI3AHX9NGmYZsfpLT9g
https://www.youtube.com/channel/UC6PasI3AHX9NGmYZsfpLT9g


 
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 
 

mailto:vera.soares@cnseg.org.br
mailto:neide.fujioka@cnseg.org.br
mailto:vagner.ricardo@cnseg.org.br
mailto:claudiamara@cnseg.org.br

