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Nucleos maNtém certificação da Norma 
iso 9001

Você tem até sexta-feira para Votar
O Nucleos agradece a todos que já votaram, a participação 
na eleição para novo diretor de Benefícios e lembra aos que 
ainda não o fizeram que o período da votação se encerrará 
às 17 horas do dia 22 de junho, próxima sexta-feira.

Para aqueles que não receberam o kit com a senha para 
votação eletrônica pelos correios, basta acessar a área res-
trita no site do Nucleos (www.nucleos.com.br) com sua 
matrícula e patrocinadora para obter a 2ª via da senha e, 
com ela, poder votar.

Participe! Siga as instruções enviadas no seu kit de votação e 
exerça seu direito de voto no link https://www.multilinks.com.
br/nucleos2012/https/votacao.cfm Não deixe para a última 
hora, para não correr o risco de o site estar congestionado! Seu 
voto será computado automaticamente e com total segurança.

Qualquer dúvida deverá ser dirigida diretamente à Comis-
são Eleitoral através do e-mail comissaoeleitoral@nucleos.
com.br, ou por carta, endereçada à sede do Instituto, loca-
lizada na Av. República do Chile, 230 – 15º andar, Ala Sul, 
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20031-919.

Com grande satisfação, informamos aos participantes 
que o Nucleos obteve a recertificação da Norma ABNT 
NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade 
para o período de 2012 a 2015. Entre os dias 13 e 15 de 
junho, o Instituto passou pela terceira vez por auditoria da 
empresa Bureau Veritas Certification – BVC, líder mundial 
em certificação de Qualidade, e manteve a certificação, 
que abrange o escopo Gestão de Planos de Benefícios de 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

“Cada vez que retorno ao Nucleos para realizar a audito-
ria, me surpreendo com a evolução e, espero que o Instituto 

continue neste caminho.”, ressaltou o auditor líder da empre-
sa Bureau Veritas Certification – BVC, Sr. Marcos Santos 
Vahia de Abreu. 

Este ganho demonstra o esforço, superação, união e coopera-
ção não só da equipe do Nucleos, como também a com-
preensão dos participantes e assistidos pelo bem comum que 
é construir uma entidade cada vez melhor, com profissiona-
lismo e competência. A excelência nos serviços oferecidos é o 
foco do Instituto e, portanto, a especialização e qualificação do 
seu corpo técnico e da sua administração são características 
que nunca poderão ficar em segundo plano. 

Da esquerda para direita: João Camilo Antunes Netto (Consultor de Qualidade); Ruy Costa Ferreira Filho (Gerente de Investimentos); Reginaldo 
de Santana Ribeiro (Gerente Financeiro); NormanVictor Walter Hime (Presidente); Marcos Santos Vahia de Abreu (Auditor Líder da empresa 
BVC); Jorge Pedro da Costa Ewbank (Gerente de Administração e Gestão de Pessoal), Kenia Merheb Diniz (Assessora do Conselho Deliberativo) 
e Isaac Ferreira da Silva, Gerente de Controles Internos e Tecnologia.


