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Passagem de bastão no nucleos

“A responsabilidade de administrar o Nucleos é enor-

me – uma tarefa que não é das mais simples. O dire-

tor de Benefícios que ora se despede já cumpriu esta 

missão com competência e comprometimento. Mário 

Jorge foi um dirigente valente e determinado. Agora, 

começamos um novo momento: assume a diretora 

de Benefícios Maria Aparecida da Silva, profissional 

que reúne talento e qualidades necessárias ao cargo.”    

A seguir, o Nuclin destaca trechos dos discursos de alguns dos presentes.

Ângela Maria Gomes Langone, presidente do 

Conselho Deliberativo

Ângela Langone, presidente do Conselho Deliberativo

Na foto acima, a partir da esquerda, Ângela Langone, Luiz Claudio Levy Cardoso, diretor Financeiro, Maria Aparecida e Mário Jorge. 

Além de alguns convidados, o corpo de funcionários do Nucleos esteve presente na posse da nova diretora. 

2 NUCLIN · INForMAtIvo Do NUCLeos · ANo xIx · N° 68

P
o

R
 d

e
n

t
R

o
 d

o
 n

u
c

l
e

o
s

emoção, reconhecimento e otimismo marcaram 
a posse da nova diretora de benefícios

No dia 31 de agosto de 2012, foi realizada a ce-

rimônia de posse da nova diretora de Benefícios do 

Nucleos, Maria Aparecida da silva. Além do corpo 

de funcionários do Instituto e de alguns convidados 

da diretora empossada, estavam presentes membros 

dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Discursaram no 

evento, entre outros, a presidente do Conselho De-

liberativo, Ângela Maria Gomes Langone, e o presi-

dente do Nucleos, Norman victor Walter Hime. Por 

força de compromissos externos, Norman Hime não 

pôde estar fisicamente presente, mas deixou regis-

trada sua declaração em vídeo, exibido durante a 

cerimônia, no qual declarou seu reconhecimento ao 

difícil trabalho – porém de alta qualidade – desem-

penhado pelo diretor Mário Jorge de Lima soares du-

rante os três anos da sua gestão.



Norman Victor Walter Hime, presidente do Nucleos

“Mário Jorge esteve conosco em um período de-

cisivo para a recuperação da saúde do Nucleos. Um 

período em que diversas medidas impopulares para 

um diretor eleito tiveram que ser tomadas, visando 

corrigir erros do passado. Fica, portanto, o meu reco-

nhecimento e tenho certeza de todos nesta cerimô-

nia pelo ótimo trabalho que realizou como diretor de 

Benefícios. Mas bons ventos também trazem Maria 

Aparecida da Silva.”

“Em nome de todos os colegas do Nucleos, quero 

agradecer [a Mário Jorge] a sua dedicação e o seu 

companheirismo no período em que geriu o nosso 

Instituto, e desejar muito sucesso nesta nova etapa 

da sua vida.”

Mário Jorge de Lima Soares, diretor de Benefícios 

(2009/2012).

 “Agradeço de coração aos meus colegas de Direto-

ria executiva, aos conselheiros, aos ex-conselheiros, 

aos empregados, aos prestadores de serviço e aos 

meus amigos, que me ajudaram nestes três anos em 

que aqui estive. Desejo a Maria Aparecida todo su-

cesso no exercício do cargo, pois a conheço de longa 

data e sei da sua competência e seriedade.”

Maria Aparecida da Silva, diretora de Benefícios 

(2012/2015) 

“Agradeço àqueles participantes que depositaram 

em mim a sua confiança me elegendo. e, para mim, 

a melhor forma de agradecer é convocar cada um 

para ser cada vez mais atuante na condução da en-

tidade. As portas estarão sempre abertas e a amplia-

ção dos canais de comunicação será uma preocupa-

ção constante.”

Maria Luisa Miranda de Oliveira, gerente de Segu-

ridade Supletiva

Maria Luisa faz a entrega da placa em homenagem a Mário Jorge.

Maria Aparecida, a nova diretora de Benefícios.

Norman Hime, presidente do Nucleos, em imagem capturada 
do vídeo exibido durante a cerimônia de posse.
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Nucleos completa 33 anos

o Nucleos comemorou seus 33 anos de existência no dia 1º de setembro – e teve 
bons motivos para celebrar. Hoje, o Instituto tem uma gestão que prima pela total 
transparência, pela qualidade de seus serviços e pelo alto profissionalismo. e isto re-
flete nos resultados: no primeiro semestre de 2012, o Instituto teve um ganho líquido 
de r$ 80 milhões nos investimentos e, ainda na primeira metade do ano, após a au-
ditoria da Bureau veritas Certification – BvC, obteve a recertificação da Norma ABNt 
NBr Iso 9001:2008 – sistemas de Gestão da Qualidade até 2015.


