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Nucleos recebe represeNtaNtes 
da Nuclep e da INb

com total apoio das patrocinadoras, iniciativa do Nucleos busca maior 
interação, atualização e reciclagem dos profissionais

Atualização e reciclagem são importantes para a vida profissional de todos – e não seria diferente para 
os representantes do Nucleos nas patrocinadoras. Com esta ideia em mente, Paulo Sérgio Poggian, 
diretor de Benefícios – com o apoio dos outros integrantes da Diretoria Executiva, Norman Hime, 
presidente, e Luiz Levy, diretor Financeiro – deu o “pontapé inicial” para a realização de encontros 
do Instituto com seus representantes.

O primeiro encontro foi realizado na sede do Nucleos e ocorreu no dia 28 de outubro com os repre-
sentantes da patrocinadora Nuclep: Eduardo Henrique, Telma Cristina, Regina Célia, Nívea Bertão 
(coordenadora de Benefícios da Nuclep) e Romar Batista (supervisor de Benefícios). Eles assistiram à 
ampla apresentação do técnico da Gerência de Seguridade Social, Ítalo José. E a visita foi um sucesso. 
“Sem dúvida alguma, foi muito interessante. Não somente os representantes locais compareceram, 
mas também o gerente geral de Recursos Humanos da Nuclep e membro do Conselho Deliberativo do 
Nucleos, André Luiz Fernandes Almeida, e os colaboradores que auxiliam no atendimento aos parti-
cipantes. Todos avaliaram positivamente a iniciativa de interação entre o Nucleos e os representantes 
locais do Instituto”, resume Poggian.

Para Irene Teixeira, funcionária do Atendimento do Instituto, esses encontros são muito importan-
tes para que as informações e serviços cheguem corretamente aos participantes. “Acho interessante 
também porque a gente conhece as pessoas com quem falamos e trabalhamos diariamente, mas só 
por telefone”, acrescenta ela. Na opinião do representante Eduardo Poblete, o encontro foi excelente 
e produtivo. “É de extrema importância a realização de treinamentos, tanto para reciclagem quanto 
para aprendizado. Além disso, o contato com os colegas do Nucleos é sempre importante. Sem falar 
na forma com que somos recepcionados, que é excepcional!”, completa Eduardo.

No dia 26 de novembro foi a vez dos representantes da INB – Terezinha de Jesus (Barra da Tijuca/
Sede), Amanda Caldas e Ângela Aparecida (Resende), Salete Neves (Poços de Caldas), Cleide Viana 
(Buena) e Ivonete Cardoso e Luiza Tânia Guimarães (Caetité). Este segundo encontro transcorreu da 
mesma maneira que o primeiro e, atendendo às necessidades específicas dos representantes da INB, 
contou com explicações adicionais das funcionárias do Atendimento Irene Teixeira, Márcia Fonseca 
e Ingride Bizerril. “Para mim, neste último encontro, assim como no primeiro, com o pessoal da Nu-
clep, a troca foi o ponto alto. A turma era muito boa”, ressalta Ítalo José.

A grande importância deste tipo de encontro é evidente e reconhecida tanto pelo Instituto quanto pelas 
patrocinadoras. Todas as representantes consideraram a iniciativa ótima e sugeriram que ela se torne 
mais recorrente – pelo menos uma vez por ano. “Trabalho há 24 anos na INB e, pela primeira vez, 
venho à sede do Nucleos. Só posso dizer que adorei. Foi muito gratificante”, conta Cleide Viana. E 
Amanda Caldas finaliza, expondo o sentimento comum de todas as participantes: “Foi ótimo, muito 
bom. E era fundamental que ocorresse. Sempre que surgirem informações novas, encontros como este 
se farão necessários”.

É importante ressaltar que ambos os eventos foram planejados com total apoio das referidas patroci-
nadoras, que custearam os seus respectivos eventos. Esta iniciativa mostra a busca de maior interação 
do Instituto com seus representantes nas patrocinadoras no intuito de oferecer informações e serviços 
cada vez melhores a todos os participantes.

Para confirmar e conhecer as lista de representantes do Nucleos mais próximo de você, acesse o site 

www.nucleos.com.br, na área dos representantes, conforme destaque abaixo:

Da esquerda para a direita: Luiza Tânia, Terezinha, Ivonete, Salete, Cleide, Amanda, Irene, 

Ângela, Kenia (assessora de Relacionamento), Márcia, Ingride e Ítalo 

A turma assiste às explicações das funcionárias Irene e 
Márcia, do Atendimento do Nucleos

Na frente, da esquerda para a direita: Luiz Levy, Terezinha, Luiza Tânia, Salete, 

Ivonete, Amanda, Cleide, Ângela, Poggian. Atrás: Norman Hime

À esquerda da mesa, de baixo para cima: Ivonete, Luiza Tânia, Terezinha e Cleide. 

À direita da mesa, de baixo para cima: Ítalo, Amanda, Ângela e Salete.

Na frente, da esquerda para a direita: Telma Cristina, Regina Célia, Nívea Beltrão e 

Poggian. Atrás, da esquerda para a direita: Romar Batista, Eduardo Poblete e Ítalo


