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Nucleos realiza primeira palestra 
de educação FiNaNceira

O Nucleos deu início ao seu Programa de Educação 
Financeira e Previdenciária no dia 3 de outubro com uma 
palestra sobre Saúde Financeira. O evento foi realizado no 
auditório do prédio da sede do Instituto e teve a partici-
pação do especialista em planejamento financeiro pessoal 
Leandro de Paula Loyola, cedido pelo Itaú Unibanco.

A Diretora de Benefícios do Nucleos, Maria Aparecida da 
Silva abriu a palestra representando o presidente, Norman 
Victor Walter Hime. Após a apresentação do especialista, 
o diretor Financeiro, Luiz Claudio Levy Cardoso, ressaltou 
a importância do planejamento financeiro na vida indivi-
dual e familiar de cada indivíduo, principalmente para o 
futuro de todos, frente ao complexo quadro econômico 
global e ao aumento da expectativa de vida, entre outros 
fatores. Durante a palestra, Leandro Loyola deu dicas de 
como “sair do vermelho” e se alcançar a saúde financei-
ra, e mostrou os principais elementos que influenciam 
diretamente no planejamento financeiro. 

Especialista em planejamento financeiro pessoal deu dicas aos participantes de como “sair do vermelho”

Na plateia, participantes das patrocinadoras Eletronuclear, 
INB, Nuclep e do próprio Nucleos, além de participantes 
assistidos e do membro do Conselho Deliberativo Carlos 
Eduardo Del Negro Sansone. Para Cristina Figueiredo, 
funcionária da Nuclep e representante do Nucleos, e para 
Paulo Sérgio, aposentado pela INB, a palestra foi muito 
importante para quem está com problemas financeiros – 
ambos afirmaram que irão adotar muitos dos conselhos 
apresentados pelo especialista. Cristina ressaltou que 
muitos participantes ainda precisam de ensinamentos 
para que não apenas saiam do vermelho, “mas nem en-
trem no vermelho”. 

“Esta iniciativa do Nucleos é admirável – inclusive, a 
Asan apoia completamente o projeto Portas Abertas. A 
maior dificuldade que vejo é a família estar unida com 
o mesmo pensamento, aliar ideias diferentes. Este foi o 
aspecto que, durante a palestra, vi como primordial, pois 
os problemas financeiros têm que ser resolvidos em con-
junto. A família inteira precisa ouvir os conselhos do es-
pecialista”, destacou Rubem Braga, presidente da Asan 
– Associação dos Aposentados do Nucleos.

Após palestra, Leandro Loyola prestou atendimento in-
dividual, espaço reservado a todos os que quiseram tirar 
suas dúvidas.

Maria Aparecida, Luiz Claudio Levy Cardoso e Leandro Loyola.   
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Leandro Loyola


