
 
 

Revista de Seguros faz releitura de “Um mundo em risco” e discute 
medidas para prevenir e mitigar 

  
Senador Tasso Jereissati participa da edição, em entrevista exclusiva, sobre o novo marco 

do saneamento básico  
  

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2020 –  A percepção de que os riscos sanitários podem se 
tornar mais frequentes e severos nos próximos anos, produzindo efeitos ainda maiores que 

a própria pandemia da Covid-19, é retratada em matéria de capa da nova Revista de 
Seguros (nº 913),  editada pela Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg que, em 
2020, completa 100 anos de fundação, sendo a publicação especializada em economia mais 
antiga do País. A matéria revisita o documento “Um mundo em risco” (“A world at risk” em 
inglês), de autoria do Conselho Global de Monitoramento da Preparação (GPMB), órgão 
independente vinculado à Organização Mundial de Saúde (OMS) e ao Banco Mundial, e 
discute com especialistas os protocolos para prevenir e mitigar eventos adversos.   
  
O novo marco do saneamento básico está entre essas respostas assertivas, e uma entrevista 
com o senador Tasso Jereissati, relator da matéria no Senado, revela os benefícios das 
condições higiênicas na sobrevida das pessoas e perenidade dos negócios.  Essas novas 
normas devem reduzir mortes precoces e internações hospitalares que poderiam ser 
evitadas, e, no plano econômico, injetar R$ 700 bilhões em investimentos em 10 anos e 60 
mil empregos a cada bilhão destinado ao tratamento de água e esgoto.   
  
Por fim, uma série de reportagens relacionadas aos impactos da pandemia nas vidas e 

negócios está disponível aos leitores. A edição 913 da Revista de Seguros apresenta o 
avanço dos atendimentos psiquiátricos de brasileiros no decorrer da pandemia, dos setores 
mais afetados pelo isolamento social e do amanhã da globalização, sob ameaça de novas 
restrições à abertura comercial. A perspectiva de consolidação do teletrabalho e do home 
office com a trégua da pandemia, os rumos da reforma tributária, as ações para destravar 
os investimentos em infraestrutura e, enfim, o ritmo da recuperação econômica brasileira 
são outros temas em destaque na publicação da CNseg. 
 
 
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. 
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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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