
Monetário Nacional - CMN 3.792/2009.  Norman Hime 
ressaltou ainda que não se pode deixar de lado a busca 
constante pela qualificação, pois é a forma de garantia 
de melhores processos e decisões.
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Nucleos participa de eveNto sobre
fuNdos das empresas eletrobras

alterações No regulameNto do pbb 

Foi realizado no dia 18 de novembro, no Rio de Janeiro, o 
seminário Governança Corporativa dos Fundos de Pensão 
das empresas Eletrobras. Estiveram presentes no evento 
muitos profissionais representantes de entidades como 
Eletros, Elos, Fachesf, Previnorte, Real Grandeza, bem 
como das patrocinadoras do sistema Eletrobras. O Nucleos 
foi representado pelos três membros da Diretoria Executi-
va: Mário Jorge de Lima Soares, diretor de Benefícios, Luiz 
Claudio Levy Cardoso, diretor Financeiro, e o presidente 
Norman Victor Walter Hime. Na ocasião, Norman Hime fez 
uma apresentação com um breve histórico sobre a criação do 
Instituto, o organograma atual e seus órgãos estatutários.

Durante a exposição, o presidente do Nucleos descreveu a 
importância que o Instituto dá à certificação, mais ainda 
pelo fato de seus profissionais serem gestores de recur-
sos de terceiros destinados à aposentadoria. Além da 
certificação ISO 9001 plena, obtida em 2006 e renova-
da em 2009, hoje 100% dos gestores do Nucleos são 
certificados, em atendimento à Resolução do Conselho 

Com o objetivo de atender à legislação aplicável e às 
recomendações do Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais – DEST, o Nucleos 
promoveu diversas alterações no regulamento do Plano 
Básico de Benefícios. Esta ação mostra que o Instituto 
está adotando todas as providências para proteger os 
interesses dos seus participantes e assistidos. 

Confira no link abaixo o quadro comparativo com o tex-
to antigo e o atual. Em caso de dúvida e para maiores 
esclarecimentos, o participante deve entrar em contato 
com o Nucleos através dos telefones (21) 2173-1492/ 
2173-1493 ou 0800-024-1997, ou pelo e-mail: atendi-
mento@nucleos.com.br.

Certificação e busca constante pela qualificação foram temas de destaque

Novo texto – já disponível no portal do Nucleos – é mais claro e objetivo

 

Confira aqui o quadro comparativo com o 
texto antigo e atual.

Ao final, o presidente do Nucleos exibiu um quadro com 
os principais números e indicadores do Instituto, incluindo 
a distribuição dos participantes e assistidos, a rentabilidade 
acumulada nos últimos cinco anos, o patrimônio total atua-
lizado, e seus instrumentos de controle.

http://nucleos1.locaweb.com.br/images/home/Nuclin%20Express-Quadro%20comparativo



