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Os funcionários da Nuclep 
que são participantes do Nu-
cleos terão em breve à sua 
disposição um novo, impor-
tante, rápido e seguro canal 
de comunicação com o Insti-
tuto. Trata-se do terminal 
de auto-atendimento cha-
mado Nucleos e Você. 

Através do Nucleos e 
Você, de segunda a sexta-
feira e durante o horário de 
expediente, o participante 
poderá fazer uma série de 
operações — sempre de for-
ma rápida, fácil, com com-
forto e total segurança. Para 
isso, basta que o usuário 
escolha uma senha pessoal 
depois do seu primeiro a-
cesso. Este primeiro acesso 
será feito com a senha pre-

viamente definida pelo Insti-
tuto, mas você pode — e 
deve — mudá-la. 

O terminal oferecerá aos 
participantes do Nucleos na 
Nuclep uma série de opções.        
Por exemplo: 

� Fazer consultas e simu-
lação sobre o tempo de ser-
viço que falta para a apo-
sentadoria. 

� Solicitar ou apenas simu-
lar a contratação de um em-
préstimo. 

� Verificar o saldo devedor 
do participante. 

� Consultar e até mesmo 
alterar os valores da pres-
tação de seu empréstimo. 

“ Nucleos e Você” em Itaguaí 
Nuclep receberá o primeiro terminal de 
auto-atendimento do Instituto 

Cartilha sobre 

planejamento 

financeiro 

será lançada 
 

Você consegue controlar 
seus gastos mensais? 
Sabe como economizar 
nas despesas de casa? 
Bem, se o seu salário 
termina antes do mês e 
você mal consegue pa-
gar as contas, está na 
hora de saber o que é 
planejamento financeiro. 
Para isso, o Nucleos pro-
duziu e começa a dis-
tribuir nos próximos dias 
a Cartilha de Educação 
Financeira. Com lingua-
gem leve, simples e di-
dática, a cartilha ajudará 
os participantes a orga-
nizar melhor os seus or-
çamentos familiares, a 
driblar as armadilhas do 
consumo e a planejar as 
despesas de acordo com 
suas reais necessidades. 

 

 

 

Elogios à atuação do Conselho e Diretoria 
Carta de participante ressalta transparência e gestão 
austera dos novos dirigentes 

Em carta enviada no dia 10 de julho do corrente ao Presidente do 
Conselho Deliberativo do Nucleos, Norman Hime, o participante e  
ex-Presidente da Asan Carlos Augusto R. Marques manifesta o 
seu apreço à conduta “correta e competente” dos dirigentes à 
frente do Instituto — que, segundo ele, com experiência e 
equilíbrio, têm realizado uma boa gestão. Para Carlos Augusto, a 
transparência hoje é bem maior, os gastos menores, os exageros 
de custeio estão sendo gradativamente suprimidos e os 
comunicados expedidos com clareza e rapidez. “Era importante, 
por exemplo, que o Nuclin fosse editado mensal, e não 
trimestralmente”, ressalva. Com a chegada do Nuclin Express, 
o Instituto espera conseguir abrir um novo canal de comunicação 
com os seis participantes, e agora de forma mais ágil e com um 
espaço aberto para críticas e sugestões, como as do Carlos 
Augusto. 

Cartas e e-mails para nuclin@nucleos.com.br. 


