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posse do novo diretor de benefícios

Paulo Poggian assina o termo de posse sob o olhar de Paulo César Dantas, presidente do Conselho Deliberativo

Funcionários do Nucleos e convidados assistem à cerimônia de posse do novo diretor de Benefícios
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eleito pela maioria dos participantes do nucleos, com 
812 votos, paulo sérgio poggian assumiu cargo no dia 

1º de outubro de 2013

“(...) Hoje é minha posse, posse do novo diretor de Benefícios do Nucleos. Carrego em 

meus ombros não só a gestão de recursos de terceiros, ou melhor, a gestão de dinheiro 

aplicado mês a mês por cada participante. Carrego nos ombros os sonhos de mais de 4.000 

famílias que esperam uma vida mais tranquila no futuro. Diante desta enorme responsabilida-

de, como gestores de fundo de pensão não podemos falhar na missão de garantir um futuro 

melhor para cada uma dessas pessoas. Não quero aqui dizer que iremos acertar tudo. Não. 

Às vezes, as coisas não acontecem como esperamos. Faz parte da vida. Mas quero me com-

prometer em sempre buscar o melhor para cada participante, seja ele ativo ou assistido. (...)”

O texto acima, que faz parte do discurso de 
posse de Paulo Sérgio Poggian, resume com ob-
jetividade e clareza como pensa o novo diretor 
de Benefícios do Nucleos. Resume, igualmente, 
o tamanho dos seus desafios, e quais são suas 
prioridades. Mas pela reação de todos os presen-
tes à cerimônia de sua posse, realizada na sede 
do Nucleos, no dia 1º de outubro de 2013, não 
vai faltar apoio e confiança à sua gestão. Dos 
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal aos 
da Diretoria Executiva do Instituto, as palavras só 
revelaram otimismo.

Para Norman Hime, presidente do Instituto, 
Poggian possui “todas as credenciais que o ha-
bilitam para realizar um belo mandato, à altura 
do que os participantes do Nucleos esperam 

e merecem”. Representando a Diretoria Exe-
cutiva, Norman Hime elogiou o novo membro 
da DE: “Por termos convivido com o Poggian no 
Nucleos, nós, os diretores, somos testemunhas 
de sua correta e produtiva atuação no órgão es-
tatutário máximo – Conselho Deliberativo – e no 
Comitê Consultivo de Investimentos, seja pela 
postura com a qual sempre procedeu, seja pelo 
seu equilíbrio nas manifestações, calcadas pela 
formação e técnica”. E acrescentou: “Creio que 
os participantes foram sábios nas suas escolhas, 
pois elegeram não somente alguém capacitado 
e íntegro, alinhado com as boas práticas de ad-
ministração, mas também alguém com postura 
para o cargo, o que é algo muito significativo 
quando se representa como diretor uma entida-
de importante como é, hoje, o Nucleos”.
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... e com Levy Cardoso, diretor FinanceiroPoggian e Paulo Dantas... ... com Norman Hime...

Norman Hime coloca o crachá do Nucleos no diretor de Benefícios, Paulo Poggian

Paulo César da Rocha Dantas, presidente do Con-
selho Deliberativo, traduziu no discurso que encer-
rou a cerimônia de posse o sentimento de todos 
os presentes: “Poggian não é ‘um estranho neste 
ninho’. Ao contrário. Sua presença e seu bom sen-
so têm sido uma constante nas mais importantes e 
difíceis decisões do Nucleos nos últimos seis ou sete 

anos. É um profissional sério, criterioso, honrado 
e muito respeitado pelos seus pares, na Nuclep e 
aqui, no Instituto. Indiscutivelmente, ele foi, e ainda 
é, um dos grandes responsáveis pelo crescimento e 
pela solidez da nossa entidade. E, não por acaso, 
obteve uma votação maciça, traduzida numa vitó-
ria singular e absolutamente incontestável”.

cUmprimentos


