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Nucleos visita uNidade 
da iNB em ReseNde

Poggian palestra para os participantes presentes

Presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Dantas também participou da apresentação

Da esquerda para a direita: Paulo Dantas, Levy Cardoso, Poggian e Nelson Ramos

Apresentação foi assistida por mais de 80 participantes da INB

Durante a visita, estiveram presentes o presidente e dois membros do Conselho Deliberativo do Nu-
cleos, respectivamente, Paulo Dantas, Nelson Ramos e Hermínio Caldeira, o presidente e o membro 
do Conselho Fiscal, respectivamente, Antônio Marcos e Thiago Ferreira, a representante do Nucleos 
na INB, Ângela Aparecida, e o superintendente de Administração, José Cláudio Rocha Guimarães.

À tarde, foi a vez dos participantes tirarem suas dúvidas com o técnico da GSS Ítalo José. “Na minha 
avaliação, os participantes presentes ficaram bastante satisfeitos com toda a apresentação. No final do 
evento, alguns deles vieram nos procurar para fazer elogios e também perguntas relacionadas à apo-
sentadoria”, conta ele. Na opinião de Poggian, “a receptibilidade foi excelente, com os participantes 
atentos a cada tema da apresentação. Isso, sem falar na organização apresentada pela INB, no evidente 
interesse dos participantes e, ainda, na clareza e simplicidade da palestra apresentada”, completa o 
diretor de Benefícios.

É importante ressaltar que, para o ano de 2014, um cronograma de visitas já está sendo estruturado, 
que abrangerá as principais bases de todas as patrocinadoras do Nucleos.

Mostrar o Nucleos de forma ampla e detalhada; esclarecer com total transparência as dúvidas dos 
participantes; abrir novos canais de comunicação entre as patrocinadoras, os participantes e o Insti-
tuto. Foram estes os principais objetivos da visita feita por representantes do Nucleos – Paulo Sérgio 
Poggian, diretor de Benefícios, Luiz Claudio Levy Cardoso, diretor Financeiro, e Ítalo José da Silva, 
técnico da Gerência de Seguridade Supletiva (GSS) – à unidade de Resende da INB no dia 13 de no-
vembro. “A ideia é essa mesma: aproximar o Instituto cada vez mais dos participantes, mostrando, de 
modo claro e transparente, quem somos, o que fazemos e como podemos ajudá-los”, resume Levy.

Pela manhã, durante uma hora e meia, Poggian e Levy fizeram uma apresentação para mais de 80 
participantes (de um total de cerca de 460 lotados naquela unidade) abordando temas como a gover-
nança do Instituto com a composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva, e 
os processo de certificação dos gestores e da própria entidade, além da descrição dos instrumentos de 
controles internos. Também entraram em pauta a auditoria da Previc e a dos auditores independentes, 
uma avaliação da rentabilidade dos investimentos e questões como o Plano de Custeio, empréstimos 
e perspectivas para 2014.

diretores Financeiro e de Benefícios fazem apresentação ampla
 e transparente para aproximar participantes do instituto
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