
 

 

 

 

CSP-MG recebe Jorge Nasser no 8º Encontro anual da entidade  

Presidente da Fenaprevi irá palestrar sobre mudanças trazidas para o mercado segurador com a crise sanitária e 

perspectivas para o futuro próximo   

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2021 – Na próxima quinta-feira (23/09), o presidente da Federação Nacional de 

Previdência Privada e Vida – Fenaprevi, Jorge Pohlmann Nasser, irá falar sobre o cenário atual e analisar caminhos 

possíveis para o mercado segurador no Brasil em palestra no 8º Encontro do Clube de Seguros de Pessoas de Minas 

Gerais – CSP-MG.  

Incumbido com a missão de proferir a palestra magna do evento “Seguros de Vida e Previdência: Impactos da 

Pandemia e Perspectivas”, Nasser pretende dividir com os participantes as experiências vividas neste momento, 

tido como um dos mais desafiadores da história, apontando também o que acredita ser o novo perfil de cliente e o 

esperado para os profissionais de seguros.  

Na programação do Encontro, o presidente da Fenaprevi ainda participará de um debate com representantes do 

CSP/MG e o público presente, abrindo espaço para discussão dos temas e perguntas como o que teremos pela 

frente? Quais as tendências para o segmento de Pessoas? O que vem por aí em termos de inovações? Como o 

corretor deve se preparar para as transformações do setor?   

As inscrições para o 8º Encontro do CSP-MG são gratuitas e devem ser feitas no link: 

https://forms.gle/6zTkMmH2NsvpsFjj9  

Sobre o palestrante - Jorge Pohlmann Nasser é, atualmente, presidente da Fenaprevi e presidente da Bradesco 

Vida e Previdência. Graduado em Propaganda e Marketing pela Universidade Paulista – UNIP; especialização em 

Administração pela Universidade da Pensilvânia (The Wharton School) e pelo Programa de Gestão Avançada do 

Bradesco, associado à Fundação Dom Cabral.  

SERVIÇO   

8º Encontro do CSP/MG (virtual) Próxima quinta-feira (23/09), a partir das 9h 

Inscrições gratuitas em: https://forms.gle/6zTkMmH2NsvpsFjj9  

Mais informações em http://www.cspmg.com.br/  

Sobre a FEDERAÇÃO 

A Fenaprevi representa 66 associadas que, atualmente, respondem por mais de R$ 1 trilhão em negócios do 

mercado de seguros de pessoas e de planos abertos de previdência privada complementar. Tem como 

responsabilidade manter o constante diálogo entre as representadas, o setor público e a sociedade visando 

aperfeiçoar o ambiente de negócios e estruturar produtos e serviços cuja finalidade é a proteção social e a 

segurança dos clientes das associadas. A Federação também tem como missão difundir entre a população a cultura 

securitária e previdenciária, de forma clara, transparente e permanente, e de colaborar para o desenvolvimento 

social e econômico do País. Saiba mais sobre a Federação em www.fenaprevi.org.br ou acompanhe os temas, 

projetos e ações pelas redes sociais no Fb.com/FenaPrevi e LI.com/FenaPrevi. 
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