
Casa cheia
Em nova série de visitas do Nucleos 
às patrocinadoras, participantes lotam auditórios
da Eletronuclear no Rio de Janeiro e
em Angra dos Reis

A nova rodada de visitas do Nucleos às suas patrocinadoras concentrou o foco, no mês de maio, na Eletro-
nuclear: no dia 20, com um encontro realizado na sede da empresa, no Rio de Janeiro; e no dia seguinte, 
em duas sessões na unidade de Angra dos Reis. Nos três encontros ficou evidente o interesse dos partici-
pantes em conhecer e interagir com os interlocutores do Instituto – Paulo Sérgio Poggian e Luiz Claudio 
Levy Cardoso, respectivamente diretores de Benefício e Financeiro do Instituto, acompanhados pelo técnico 
da Gerência de Seguridade Supletiva Ítalo José da Silva. "Não há como negar a importância deste tipo de 
aproximação do Nucleos com as suas patrocinadoras. As duas palestras realizadas em Angra dos Reis com 
os auditórios lotados, incluindo alguns participantes que acompanharam de pé os temas abordados, com-
provam que estamos no caminho certo", afirma Poggian.

Participantes acompanham a palestra em Angra dos Reis (no alto) e no auditório da Eletronuclear no Rio de Janeiro (acima)

À esquerda, momento da apresentação de Poggian no Rio de Janeiro; e a de Levy (no fundo, de pé), em Angra dos Reis

No Rio e em Angra, o modelo de apresentação foi o mesmo: um painel geral sobre a estrutura do Nucleos 
– descrição dos benefícios, processos internos e performance financeira – para, na sequência, abrir os de-
bates a todos os participantes. Que, por sinal, não "economizaram" nas perguntas. Instrumentos de con-
trole do Instituto, requisitos para concessão dos benefícios e alocação dos investimentos foram temas re-
correntes. Levy, Poggian e Ítalo, contudo, não se esquivaram de questões mais delicadas. Por exemplo, o 
resultado negativo de 2013 – que impactou o Instituto e também praticamente todas as entidades fecha
das de previdência complementar do País – foi explicado com total clareza e objetividade. "Não deixamos 
perguntas sem respostas. Essa é a nossa política junto aos participantes: transparência, sempre, em pri-
meiro lugar", resume Levy.

No Rio de Janeiro, a coordenação do evento ficou a cargo de Joanna Elsenbusch e, em Angra dos Reis, de 
Beatriz Rocha da Fonseca. Nossos agradecimentos especiais à Associação dos Empregados da Eletronucle-
ar, cujos membros participaram ativamente deste projet


