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Os três conselheiros repre-
sentantes dos participantes 
do Nucleos, André Luiz 
Fernandes de Almeida, 
Martinho Duarte Filho e 
Neildo de Souza Jorge,  
em busca permanente de 
uma solução do déficit que 
não onere os participantes, 
terão uma audiência na 

próxima segunda-feira, dia 
9 de abril, às 10:00, em 
Brasília com Leonardo Pai-
xão, Secretário de Previ-
dência Complementar. Em 
pauta, as questões relativas 
ao aumento da contribuição 
dos participantes provocado 
pela dívida da Nuclep e o 
conseqüente déficit atuarial. 

Para os três conselheiros, o 
repasse do ônus — de um  
déficit causado exclusiva-
mente pela inadimplên-
cia de uma patrocinadora 
― deveria ser assumido 
somente pela patrocinadora 
causadora do mesmo, con-
forme ação judicial movida 
pelo Instituto. 

D Í V I D A  D A  N U C L E P  
 

Secretário da SPC receberá 

três conselheiros do Nucleos 
 

Audiência está marcada para a próxima segunda-feira, dia 9, em Brasília 

Aposentadoria mais fácil 
Para todos os brasileiros, a aposentadoria é um pro-

cesso complexo e que traz, invariavelmente, muitas dúvi-
das. Quais são os documentos exigidos pelo INSS? Como 
se calcula o valor do benefício? E o da suplementação Nu-
cleos? O que conta e o que não conta como tempo de 
serviço para o cálculo? O que é o CNIS? Estas e outras 
perguntas são respondidas de forma clara e objetiva na 
cartilha Aposentadoria – Perguntas e Respostas Mais 
Freqüentes, que o Instituto produziu através da sua Ge-
rência de Seguridade Supletiva e distribuiu a todos os 
seus participantes e assistidos. 

A publicação traz exemplos bastante práticos e escla-
recedores, com os quais é possível até simular o cálculo 
da suplementação Nucleos. Leia com atenção a cartilha e 
entenda melhor quais são as etapas do processo de apo-
sentadoria. Se precisar, procure o Instituto para tirar ou-
tras dúvidas, ou entre em contato pelo telefone (21) 
3970-3682, ramais 160 e 163. 

 


