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ANEXO VI . PLATAFORMA ELEITORAL
Candidato ao cargo de membro X,¡,rt"r'
lnstituto de Seguridade Social

flsuptente

do Conselho Deliberativo do NUCLEOS -

Nome completo:

EDUARDO ZARONI
Nome pelo qual é mais conhecido:

ZARONI
lnformo, no quadro abaixo, os dados para divulgação no site do
NUCLEOS - lnstituto Seguridade Social:

. Participar ativamente da implementaçäo do Plano de Benefícios CD;
. Participar ativamente do fechamento do Plano BD, buscando resguardar os interesses

e

direitos dos empregados ativos e assistidos do NUCLEOS;
. Aprimorar e manter os canais de comunicação com todos os participantes e assistidos,
com o propósito de melhorar o processo de comunicaçäo externa do NUCLEOS;

. Contribuir no aprimoramento das açóes de Educaçäo Previdenciária junto aos
ParticiPantes;

. Estruturação e implementaçäo de curso on-line sobre o PBB, incluindo fórum eletrônico
de discussão com participaçäo de especialistas em previdência;

. Priorizar a instituiçäo pelo NUCLEOS ao Plano Família da Abrapp (extensivo ao núcleo
familiar).

Autorização
Nesta ocasião, |!] autorizo |-| nao autorizo a publicação das informaçöes acima no site do
Nucleos (wrnnru.nuìFeos.com.br) o*uem qualquer outro veículo de divulgação do lnstituto.
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ANEXO VI . PLATAFORMA ELEITORAL
Candidato ao cargo de membro[]]lr'rr,"r.
lnstituto de Seguridade Social

Xsuplente

do Conselho Deliberativo do NUCLEOS -

Nome completo:

PAULO CESAR CHRISPIM
Nome pelo qual é mais conhecido:

CHRISPIM
lnformo, no quadro abaixo, os dados para divulgação no site do
;lLl Lti¿rì..
'\)

¡.å
ìuu

NUCLEOS - lnstituto Seguridade Social:

. Participar ativamente da implementação do Plano de Benefícios CD;
. Participar ativamente do fechamento do Plano BD, buscando resguardar os interesses

e

direitos dos empregados ativos e assistidos do NUCLEOS;
. Aprimorar e manter os canais de comunicaçäo com todos os participantes e assistidos,
com o propósito de melhorar o processo de comunicaçäo externa do NUCLEOS;

. Contribuir no aprimoramento das açöes de Educaçäo Previdenciária junto aos
participantes;

. Estruturação e implementação de curso on-line sobre o PBB, incluindo fórum eletrônico
de discussäo com participaçäo de especialistas em previdência;

. Priorizar a instituição pelo NUCLEOS ao Plano Família da Abrapp (extensivo ao núcleo
familiar).

Autorização

X

n

nao autorizo a publicação das informaçöes acima no site do
autorizo
Nesta ocasião,
Nucleos (ranvw.nuileos.com.br) o-uem qualquer outro veículo de divulgação do lnstituto.
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