
Participantes acompanham a palestra em Itaguaí, no Rio de Janeiro (acima e no alto)

À esquerda, apresentação de Levy na INB-Rio; à direita, a de Poggian em Caldas para os participantes assistidos

Desta vez, contudo, o Nucleos ampliou os contatos com os participantes ao promover um encontro exclusivo – e 
igualmente concorrido – com os aposentados da INB da unidade de Caldas. "Este público tem questões específicas, 
que exigem respostas e explicações particulares; demandam tempo. Daí a nossa decisão em abrir um espaço maior 
para eles", justifica Poggian. "Fizemos um encontro à noite na cidade vizinha, Poços de Caldas. A experiência, que 
foi bem-sucedida, poderá ser replicada nas demais patrocinadoras num novo ciclo de visitas", prevê o diretor de 
Benefícios do Nucleos.

 

EmEm todos os encontros Levy e Poggian estavam acompanhados pelo técnico da Gerência de Seguridade Supletiva 
Ítalo José da Silva. Na sede da Nuclep, no Rio de Janeiro, o suporte ficou a cargo do gerente de Comunicação Mário 
Teixeira e Eduardo Vidal; na sede da INB, no Rio de Janeiro, de Terezinha de Jesus C. B. Sirzina; em Caldas, de 
Salete Tereza Neves; e em Poços de Caldas, no evento com os participantes assistidos, Maria Cristina Gomes fez o 
suporte ao Instituto".

Com a realização das visitas durante o mês de junho à fábrica da Nuclep em Itaguaí, no Rio de Janeiro, à sede da 
INB, também no Rio, e à unidade desta empresa no município de Caldas, em Minas Gerais, encerrou-se o ciclo de 
encontros do Nucleos com as suas patrocinadoras. Encerraram-se – que fique claro – as visitas programadas para 
o primeiro semestre de 2014. "Estamos estudando quando e como fazer uma nova série de encontros com os 
participantes ativos e assistidos. Para isso, precisamos avaliar todo o conjunto: o que funcionou bem, e tivemos, 
de fato, muitos acertos, e por isso precisamos consolidá-los; e os pontos que não funcionaram como esperávamos. 
EstesEstes serão repensados e aprimorados para o próximo ciclo", antecipa Paulo Sérgio Poggian, diretor de Benefícios 
do Instituto.

Como nas visitas anteriores, estas últimas seguiram alguns padrões, tanto no tipo de apresentação dos gestores 
do Nucleos quanto em relação à frequência dos participantes. "Tivemos 'casa cheia' novamente", conta o diretor 
Financeiro Luiz Claudio Levy Cardoso. Ele continua: "Estar diante dos participantes, frente a frente com cada um 
deles, possibilita um diálogo franco, direto, sem rodeios. Fizemos, como nas outras ocasiões, a nossa apresentação 
institucional, dando um panorama geral e detalhado do Instituto, e depois abrimos para perguntas. Que não foram 
poucas. Foi realmente muito produtivo". 

(muito) Mais próximo
dos participantes


