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ELEIÇÃO DO NOVO 
DIRETOR DE BENEFÍCIOS

Poggian, representante dos participantes, vence com ampla 
vantagem de votos

A Comissão Eleitoral do Nucleos divulgou, no dia 9 de setembro de 2013, o resultado da eleição para 
o cargo de diretor de Benefícios. O candidato eleito foi Paulo Sérgio Poggian, funcionário da patro-
cinadora Nuclep há 20 anos. Poggian, como é mais conhecido, venceu com larga diferença de votos, 
conquistando 812 do total de 1.522 votantes* – ou mais de 50% dos votos válidos.

A chegada de Poggian como diretor de Benefícios significa um importante reforço para a atual Dire-
toria Executiva do Instituto. Formado em Direito e devidamente certificado pelo ICSS – Instituto de 
Certificação dos Profissionais de Seguridade Social, ele possui ampla experiência profissional acu-
mulada não só pelos anos de carreira, mas, em particular, pela sua intensa e produtiva participação em 
órgãos importantes do Nucleos: Poggian foi membro do Conselho Deliberativo no período de 2007 a 
2011 e membro do Comitê Consultivo de Investimentos entre os anos de 2007 a 2010.

Nesta eleição houve um acréscimo significativo do percentual de votantes em relação às últimas elei-
ções. O evidente aumento do interesse em votar revela que os participantes estão mais conscientes so-
bre a importância do fundo de pensão para o futuro de suas vidas e para o bem-estar de suas famílias.

* Mário Jorge de Lima Soares recebeu 379 votos, e Wanderley Cairo de Oliveira, 302; votos em branco, 5, e votos nulos, 24.

NUCLEOS COMPLETA 34 ANOS
No dia 1º de setembro último, o Nucleos completou seus 34 anos de existência como uma 
entidade sólida e notoriamente respeitada – por seus participantes, suas patrocinadoras, 
pelo mercado e todo o setor de Previdência Complementar do País. Ao longo desse perío-
do, o Instituto cumpriu e continuará a cumprir com pontualidade e total responsabilidade 
a sua principal missão: garantir a todos os participantes e assistidos um futuro com segu-
rança e tranquilidade, gerando para eles e suas famílias benefícios duradouros.


