
 

CNseg apoia novo manifesto da Iniciativa FIS  

Posicionamento reitera políticas sanitárias adotadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde de combate ao 

novo coronavírus 

 

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) está entre as entidades que subscrevem apoio ao novo 

manifesto da Iniciativa FIS (Fórum Inovação Saúde), divulgado nessa segunda-feira (6), em prol das políticas 

sanitárias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de combate ao novo coronavírus e 

adotadas pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e sua equipe. O manifesto considera assertivas 

as medidas para mitigar a taxa de crescimento no número de notificações de pessoas infectadas e mortas 

pela COVID-19 no País. 

De acordo com o manifesto, “a comunidade científica e toda sociedade brasileira reiteram que as políticas 

sanitárias de combate à COVID-19, atualmente implantadas, não devem ser modificadas, em defesa da vida 

dos brasileiros e das boas práticas de políticas públicas de saúde em nosso País”. 

O texto finaliza afirmando ter “a convicção de que a razão e o bom senso prevalecerão em nome da 

segurança individual e coletiva de todos os cidadãos”.  

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 setor, reunidas em suas quadro Federações 

(FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap). A missão primordial da CNseg é congregar as lideranças das 

Associadas, elaborar o planejamento estratégico do setor, colaborar para o aperfeiçoamento da regulação 

governamental, coordenar ações institucionais de debates, divulgação e educação securitária e representar 

as Associadas perante as autoridades públicas e entidades nacionais e internacionais do mercado de 

seguros.  

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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