
 
 

Workshop debate relacionamento com o participante

Os membros da Comissão Técnica Regional Sudeste de Relacionamento com
o Participante da Abrapp se reuniram no Nucleos no dia 2 de outubro para
acertarem os últimos detalhes do workshop "Relacionamento: Nosso Maior
Investimento Passa por Aqui". Realizado nos dias 8 e 9 seguintes, o evento –
iniciativa pioneira e bem-sucedida daquela comissão – foi dirigido a todos os
profissionais da área de relacionamento das entidades locais.

 

  

Nucleos reúne Comissão de Investimentos da Abrapp

Na segunda quinzena de julho, o Nucleos foi palco da última reunião da
Comissão Técnica Regional Sudeste de Investimentos, da qual faz parte o
gerente de Investimentos do Instituto, Ruy Costa Ferreira Filho.

 

  

Diretoria se reúne com sindicatos e associações de
empregados

Com o objetivo principal de abrir um canal mais direto com as diversas
representações dos seus participantes e, com elas, esclarecer dúvidas e
evitar qualquer tipo de equívoco de interpretação sobre as questões mais
relevantes do Nucleos, a Diretoria Executiva promoveu, por iniciativa própria,
uma série de encontros com sindicatos e associações de empregados das
patrocinadoras.

 

 

http://nucleos1.locaweb.com.br/nuclinexpress/78/78-01.html
http://nucleos1.locaweb.com.br/nuclinexpress/78/78-02.html
http://nucleos1.locaweb.com.br/nuclinexpress/78/78-03.html


Nucleos presente na 1ª Feira de Benefícios da Nuclep

No final de agosto o Instituto participou da 1ª Feira de Benefícios da Nuclep.
O evento ocorreu na sede da patrocinadora Nuclep. O diretor de Benefícios do
Nucleos, Paulo Sérgio Poggian, e os colaboradores Maria Irene Teixeira da
Costa (da Assessoria de Relacionamento) e Fábio Jorge Alves da Silva (da
Gerência de Seguridade Supletiva) estavam presentes para tirar as dúvidas
de quem visitasse o estande do Instituto.

 

 

Aposentado na ativa pode receber FGTS mensalmente

Você sabia? O aposentado que continua trabalhando na mesma empresa, sob o mesmo contrato de trabalho, pode optar por receber seu
FGTS mensalmente. A possibilidade foi regulamentada pela Caixa Econômica Federal, através da Circular nº 404 (documento interno).
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