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Caros colegas participantes do Nucleos,

Meu nome é Adriana Esther Asenjo Silva. Sou engenheira e funcionária de carreira da
Eletronuclear há 32 anos e atualmente a responsável pela área de Gestão de Riscos e
Controles Internos da Companhia. Tenho acompanhado o bom trabalho que foi
desenvolvido no Nucleos, de 2005 até hoje, o que resultou numa entidade digna, com um
passivo atuarial corretamente dimensionado, investimentos que até o momento sustentam os
compromissos futuros de todos nós os participantes e baixos custos operacionais.
Tudo isso foi alcançado somente com um intenso trabalho daqueles que se dedicaram com
perseverança e coragem, para mudar o que se praticou de errado anos atrás.
A boa administração, que tem sido a marca registrada do Nucleos nos últimos 14 anos, e se
mantém graças aos funcionários que lá se encontram hoje, não pode prescindir de “uma
renovação saudável”, como é o caso do Conselho Deliberativo, órgão máximo do Nucleos. Ela
é muito importante para aprimorar o que já é bom, dando um passo adiante, com novos
personagens eleitos e ideias, sem perder de vista a preservação de tudo que se conquistou.
Motivada e sentindo que posso contribuir para mais um salto de qualidade do Nucleos, é que
me apresento como candidata para uma vaga de titular no Conselho Deliberativo do Nucleos,
juntamente com o meu suplente, o advogado Augusto Parente Martins dos Santos.
Há 13 anos funcionário de carreira da Eletronuclear, Augusto é hoje o responsável pela área
de Conformidade da nossa empresa, um profissional do melhor gabarito técnico, que
também honrará os quadros do Conselho Deliberativo do Nucleos, agregando-lhe valor, por
conta de sua integridade e conhecimento acadêmico.
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Temos nós dois como projetos prioritários para a nossa Chapa as seguintes propostas:
1)

A Preservação do atual Plano de Benefícios do Nucleos – PBB:

Mantendo-o sem alterações que possam resultar no seu enfraquecimento, uma vez que
trata-se de um plano de Benefício Definido, cuja solidariedade é o pilar central que o
sustenta, não podendo ser maculado, sob pena de ser desestruturado e isso impossibilitar o
cumprimento dos compromissos futuros, com os aposentados e pensionistas. Portanto, a
nosso ver o atual PBB é intocável e aqueles que pregam o contrário demonstram no
mínimo um desconhecimento técnico elementar sobre este tema e prestam, mesmo que
involuntariamente, um desserviço aos atuais participantes do Nucleos, com propostas
enganosas;
2)

Criação de novos planos de Contribuição Definida - CD para os novos participantes e

para aqueles que não sejam participantes do atual Plano de Benefício Definido
Nós sabemos que esta medida está em andamento no Nucleos, por solicitação das
patrocinadoras, mas é importante que as ações sejam focadas para rumos que não possam
prejudicar o atual Plano de Benefício Definido e a sua solvência. O atual plano de Benefício
Definido – PBB é o principal ativo do Nucleos, pertencente aos seus atuais 4.890
participantes, e é ele que possibilitará o sustento de todos os seus integrantes, aposentados e
pensionistas e nós os ativos no futuro;
3)

Criação de novos planos Instituídos

Há um potencial enorme para isso, que são os próprios familiares dos participantes e seus
relacionamentos. A implementação desta proposta proporcionará aos futuros integrantes,
não empregados das patrocinadoras do Nucleos, uma excelente oportunidade de ter um
plano de benefício para aposentadoria ou poupança, desfrutando de uma entidade que tem
custos baixos e produtos financeiros de alta performance para seus investimentos, uma
vantagem em relação a outras opções do mercado.
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Por outro lado, o Nucleos ganhará um potencial de escala, o que resultará em vantagens
para todos, pois os custos operacionais serão diluídos numa base ainda maior, com uma
consequente redução per-capita das despesas gerais da entidade, beneficiando todos os
planos administrados;
4)

Aperfeiçoamento da governança

Com a implementação de propostas que aprimorem a gestão de riscos, controles internos
e compliance, fatores que nos dias de hoje são essenciais nas organizações modernas,
notadamente em relação àquelas que são gestoras de recursos de terceiros destinados à
aposentadoria, como é o caso do Nucleos. Como uma atividade de altíssima
responsabilidade, os responsáveis pela gestão de recursos de terceiros destinados à
aposentadoria, devem sempre aprimorar os processos da entidade, para o melhor e mais
seguro exercício de suas atividades.
Feitas as considerações acima, nós, candidatos a titular e suplente, solicitamos a gentileza
de sua confiança e o seu voto para a nossa chapa ao Conselho Deliberativo do Nucleos,
oportunidade em que nos comprometemos a exercer os mandatos com correção,
dedicação, sempre respeitando a legislação, o estatuto social, o código de conduta e ética e
a todos os demais normativos da entidade e, sobretudo, a você caro participante que nos
confiar o seu voto.
Desde já agradecemos,

Adriana Esther Asenjo Silva

Augusto Parente Martins dos Santos
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Adriana Esther Asenjo Silva
Candidata a Conselheira Deliberativa (titular)
Graduada em Engenharia Civil pela Universidade da Cidade do Rio de Janeiro em 1983,
tem pós-graduação em Análise de Sistemas na PUC-RJ, possui MBA em Gestão do
Conhecimento e Inteligência Empresarial Coppe – UFRJ e participou do Programa de
Educação Executiva Risk University Executive Level – KPMG.
Realizou o Curso de Gestão de Riscos e Controles Internos no Setor Público – CGU e de
Gestão Integrada de Processos (Enjourney).
Iniciou sua trajetória profissional na Eletronuclear em 1986 na área de Informática,
integrou o Programa Advanced Trainee na Siemens-KWU na Alemanha (1991/1992).
Também atuou na área de Planejamento e posteriormente assumiu a Gerência de Gestão
de Riscos e Controles Internos (2010) até a presente data.
Recentemente participou do Programa de Aprimoramento para Conselheiros e Diretores
(IBGC).
Augusto Parente Martins dos Santos
Candidato a Conselheiro Deliberativo (suplente)
Formado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito/UFRJ, em 1999 - Advogado e
Professor do Centro Universitário da Cidade - UniverCidade (2003 - 2007). Na
Eletronuclear, iniciou a sua carreira no Departamento Jurídico, vindo a ocupar, em 2013, a
supervisão do contencioso trabalhista. Atualmente é o titular do Departamento de
Conformidade.

