
 
 

Marcio Coriolano será moderador em painel promovido pela 
Iniciativa FIS 

 

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2021 - O Presidente da Confederação Nacional das 
Seguradoras - CNseg, Marcio Coriolano, será o moderador do painel do FIS21, “Melhorando 
o Acesso à Saúde com a Retomada Econômica”, no dia 12 de novembro, das 16h35 às 17h35. 
Participarão do painel o economista José Marcio Camargo, professor do Departamento de 
Economia da PUC-Rio; a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do 
Estado de São Paulo, Patricia Ellen e a Deputada Federal Carmen Zanotto (SC).  
 
O evento promove debates e oferece sugestões para fortalecer o ecossistema da Saúde. 
Tradicionalmente reúne as principais lideranças das mais variadas áreas e especialistas do 
setor de Saúde da América Latina.  
 
Os interessados em participar do evento 100% digital podem fazer a inscrição gratuita pelo 
link https://fis.org.br/fisweek/br/registrar e acompanhar os debates sobre oportunidades, 
inovações, modelos assistenciais, regulação e desafios da saúde.   
 
Criada em 2017, a Iniciativa FIS é o maior ecossistema de lideranças da Saúde da América 
Latina, reunindo representantes dos setores público, privado e academia para colaborar 
com a transformação da saúde no Brasil. 
 

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  
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mailto: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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