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Nucleos comemora 29 anos 

28 de agosto de 2008

No dia 1º de setembro o Nucleos completa 29 anos. 
Para comemorar a data, a edição especial do Nuclin 
Express propõe aos leitores uma breve reflexão sobre 
três importantes conceitos que permeiam a história do 
Nucleos: segurança, tranqüilidade e saúde.

Mas antes, vamos relembrar em poucas linhas a 
constituição do Nucleos.

Criado com o objetivo de proporcionar planos de 
benefícios complementares aos da previdência social 
aos empregados das empresas do Grupo Nuclebrás1, 
o Instituto Nuclebrás de Seguridade Social foi consti-
tuído por escritura pública lavrada no dia 22 de de-
zembro de 1978, iniciando suas atividades em 1º de 
setembro de 1979. 

Segurança. Os investimentos bem-sucedidos, de-
monstrados pela conquista de R$ 1 bilhão de patri-
mônio em maio último, mostram o comprometimento 
e a responsabilidade da atual direção do Instituto e 
a importância de cada colaborador nesse processo. 
Comprovamos dessa forma a nossa maturidade e o 
nosso compromisso em zelar e defender os interesses 
de participantes e assistidos. 

Tranqüilidade. Por meio de uma gestão segura, 
transparente e eficaz dos recursos, melhoramos conti-
nuamente a qualidade dos nossos serviços e controles 
internos, garantindo com tranqüilidade a manutenção 
dos programas de seguridade.  Prova disso é a manu-
tenção, pelo segundo ano consecutivo, da certificação 
ISO 9001:2000, alcançada com merecido êxito.

Saúde. Com a reestruturação do Plano Assisten-
cial, foi firmado no dia 1º de junho deste ano, através 
da Caixa de Assistência do Nucleos - CAN, convênio 
com a operadora Assim Saúde, a fim de garantir assis-
tência médica de qualidade e preços justos a todos os 
beneficiários dos extintos planos Nucleos Saúde I e II. 

Assim concluímos, sob os reflexos positivos dos re-
sultados sociais e econômicos alcançados, com a plena 
certeza de que podemos depositar hoje nossas esperan-
ças de um futuro tranqüilo e promissor para todos nós.

Estamos conscientes do compromisso ético e social 
que assumimos, quando buscamos garantir o bem-estar 
e a qualidade de vida dos nossos participantes e assisti-
dos, e isso, sem sombra de dúvida, é motivo de orgulho 
e comemoração.

 1 Nuclebrás (atual INB) como holding e seis subsidiárias: Nuclep (atualmente com fábrica em Itaguaí); Nuclen (atual Eletronuclear); Nuclei e Nuclam (dissol-
vidas – Dec. nº. 96.621, de 31/08/1988); a Nucon (extinta) e Nuclemon (absorvida pela INB).

A implementação do Plano Básico de Benefícios, idealizado com o sentido de assegurar e garantir o futuro 
e o bem-estar dos participantes e assistidos constituiu uma coletividade com objetivos e anseios comuns.

Ao longo de 29 anos, o Nucleos vem conquistando a sua história, superando adversidades e desafios em prol 
do seu maior patrimônio – a qualidade de vida de todos os participantes.  

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram até aqui, o nosso sincero e maior agradecimento.

Diretoria Executiva
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