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Manaus Previdência se destaca entre os RPPS do País e encerra o ano de 2016 
com números positivos, garantindo pagamento atual e futuro dos benefícios dos segurados

Gestão garante equilíbrio atuarial

Carrozzino detalhou os números atuariais aos servidores e conselheiros municipais

Na análise do balanço do 

exerc í c i o ,  a  p rev idênc ia  

municipal registra patrimônio 

líquido de R$ 24 milhões e 

carteira de investimentos de R$ 

878 milhões. A meta atuarial foi 

batida (12.75%) e o resultado 

atuarial positivo foi de R$ 169 

milhões, 740% a mais que em 

2015. As  reduções registradas e 

muito comemoradas foram as 

obrigações do passivo, que 

caíram de R$ 4 milhões para R$ 

600 mil. 

Os números foram divulgados 

no dia 22 de março, durante a 

apresentação do Estudo Atuarial 

da autarquia, pelo consultor 

Gustavo Carrozzino, da Brasilis 

Consultoria, responsável por 

fazer o acompanhamento 

atuarial.

O resultado é um dado 

fundamental para a previdência, 

pois o fechamento superavitário 

signif ica que o ativo da 

instituição é suficiente para o 

pagamento das aposentadorias e 

pensões dos 7.276 segurados do 

Plano Fundo Previdenciário, 

assim como a garantia desses 

benefícios no  futuro.

‘‘Estrutura fantástica’’, diz consultor
Com uma experiência superior a 

20 anos na área atuarial e 

conhecedor da realidade dos 

Regimes Próprios de Previdência 

Social (RPPS) de todo o País, 

Gustavo Carrozzino diz que a 

estrutura  da previdência de Manaus 

é “fantástica”. “Atuarialmente 

falando, é uma situação confortável. 

O resultado atuarial mostra o 

equilíbrio do fundo. O superávit de 

R$ 169 milhões ainda é modesto em 

se tratando de uma instituição 

previdenciária, mas já é uma 

'gordurinha' que garante uma 

situação boa”, afirma, lembrando 

que o Fundo Previdenciário (FPrev) é 

composto por servidores admitidos 

a partir de 1º de janeiro de 2010. 

Neste fundo, a previdência registra 

7.276 segurados, bem como os 

servidores ativos que futuramente 

integrarão este plano. “O Fundo 

Financeiro (Ffin) também está em 

equilíbrio financeiro e a projeção é a 

necessidade de aporte do Tesouro 

municipal a partir de 2019”, 

complementa. Este fundo abriga 

21 .828  segurados  (17 .967  

s e r v i d o r e s  a t i v o s ;  3 . 7 5 5   

aposentados e 106 pensionistas).

Carrozz ino lembra que a 

segregação de massas não vinha 

sendo praticada de fato. Assim, o 

déficit financeiro do FFin era coberto 

c o m  r e c u r s o s  d o  F P r e v ,  

prejudicando a formação de 

patrimônio. A construção desse 

panorama superavitário só foi 

possível a partir da efetivação da 

segregação de massa, no final de 

2013, com a criação de contas 

específicas de receita e despesa 

para o FFin e FPrev, atendendo a Lei 

nº 870/2005.     

Leia mais na pág. 3
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Manaus Previdência em números

2015 2016

Ativos FPrev 5.240 5.230

Inativos FPrev 2.248 2.046

Ativos FFin 17.540              17.967

Inativos FFin           3.588 3.861

Carteira de investimento                       748.133,66                      878.347,27

Resultado Atuarial                22.581.159,54              169.176.254,15

Receita FPrev          139.991.115,99              107.578.273,99 

Despesa FPrev  8.162.444,87 58.726.419,29

Receita FFin           99.188.005,44              175.358.335,08

Despesa FFin             181.599.630,50              156.791.548,18

             



A Manaus Pre-

vidência é uma 

das pioneiras no 

País ao acompa-

nhar, mensal-

mente, o seu pas-

sivo atuarial, o 

que geralmente 

acontece uma 

vez por ano nos RPPS. 

“Caso a situação atuarial apre-

sente resultados indesejado, esse 

acompanhamento mensal possi-

bilita a adoção de medidas em 

tempo hábil”, explica o atuário 

André Gouveia, dos quadros da 

Manaus Previdência, oriundo de 

concurso público.

O papel do atuário é avaliar e 

administrar riscos. No caso da pre-

vidência, acompanhar a sustenta-

bilidade do regime, apontando ca-

minhos de correção de rota. “O 

servidor contribui durante toda a 

sua vida, na expectativa de ter a 

devolução dessas contribuições 

em forma de aposentadoria. O 

atuário mensura isso. Se o siste-

ma previdenciário é sustentável 

ou não, a fim de garantir o paga-

mento dos benefícios”.
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Primeira turma de empossados do ano

Novos servidores entram em exercício
Onze novos servidores munici-

pais entraram em exercício no iní-

cio de março, na Manaus Previdên-

cia. Eles integram a quarta turma 

convocada pela autarquia munici-

pal (sendo a terceira coletiva) des-

de a realização de concurso públi-

co, em 2015.

O compromisso de bem servir 

aos segurados e a sociedade, com 

ética, celeridade e espírito público, 

foi a tônica das mensagens de bo-

as-vindas dos gestores aos novos in-

tegrantes, que após receberem in-

formações sobre o órgão, incluindo a 

sua missão, conheceram a estrutura 

da instituição, visitando todos os se-

tores e entregando as respectivas 

cartas com a lotação na unidade on-

de vão atuar. 

Em abril, os servidores partici-

pam do Curso de Formação da Car-

reira Previdenciária, onde vão co-

nhecer aspectos da previdência.

Cálculos mensais

Base sólida, confiável e atualizada

Fator primordial para que a pre-

vidência municipal alcançasse o 

bom resultado atuarial foi a reali-

zação do censo previdenciário 

em 2016, que atingiu 95% dos 

servidores ativos e 

inativos, proporcio-

nando a consolida-

ção de uma base de 

dados confiável para 

que a instituição pu-

desse realizar o cál-

culo atuarial de for-

ma mais próxima da realidade 

possível.
Ter um quadro de servidores 

capacitados, treinados e de car-

reira é, na avaliação do especia-
lista Gustavo Carrozzino, um dos 
requisitos básicos para que um 
RPPS conquiste e mantenha uma 
evolução positiva na sua trajetó-

ria. “E a Manaus Pre-
vidência tem traba-
lhado nesse sentido. 
Hoje, a maioria dos 
servidores é efetiva, 
que passa constante-
mente por treinamen-
tos e capacitação em 
suas áreas, além da 
estrutura física ser 

apropriada não apenas para o tra-
balho diário da previdência, mas 
para o próprio atendimento aos 
segurados". 

Todos os servidores ativos e inativos, além de pensionistas, passaram pelo censo

André Gouveia

Os dados que municiam os atuários para realizarem seus cálculos são de 2016 e 
serão anualmente atualizados pelas secretarias municipais

95
%

dos servidores foram 
recenseados

BALANÇO

ATUARIAL
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A oficina da memó-
ria foi muito legal. 

Eu me desenhei com 
um monte de flores, 
uma árvore e um rio 
por que eu sou um 

pouco alegre.

Manaus Previdência 
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Aposentados e pensionistas do município 

aderem à prática de atividades físicas

Servidores inativos do municí-

pio resolveram inserir a prática 

de exercícios físicos nas suas ati-

vidades cotidianas. O objetivo é 

um só: melhorar o padrão de saú-

de estimulando o corpo ao movi-

mento. O pontapé inicial da nova 

filosofia de vida começou no iní-

cio de abril, no prédio anexo à se-

de da Manaus Previdência, na pri-

meira aula da Oficina de Ginásti-

ca e Dança. 
“E diante da boa recepção da 

atividade por parte dos segura-
dos, estamos pensando em ofe-
recer orientações sobre saúde, co-
meçando pela alimentação. Va-
mos verificar a possibilidade de 
convidar uma nutricionista vir 
aqui, conversar com eles, para 
tratar sobre o assunto. Será um 

complemento a este novo estilo 
de vida que aposentados e pensi-
onistas estão se propondo a ter”, 
disse a assistente social Darla 
Gondim.

A oficina tornou-se realidade a 
partir de parceria com Secretaria 
Municipal de Juventude, Esporte 
e Lazer (Semjel). As aulas acon-
tecerão duas vezes na semana, 
às terças e quintas-feiras, das 
8h30 às 9h30. Conforme Darla 
Gondim, ainda há vagas para a ati-
vidade e informações podem ser 
obtidas por meio dos telefones 
(92) 3186-8000 e 8027. “A re-
cepção à ginástica foi muito posi-
tiva e esperamos contribuir para 
uma melhoria na qualidade de vi-
da de cada um”, disse.

Professor com bastante expe-
riência de exercícios físicos com 
público de todas as faixas etárias, 

Judith Ferreira Pontes, 
56 anos, aposentada

 Sempre venho fa-
zendo essas aulas. 

Eu gosto de gente, de 
estar com pessoas. 

Frequento essas aulas 
e me sinto bem.  Eu 

gosto de tudo o que eu 
faço.

Raimunda Moreira da 
Frota, 78

 Aposentados e pensionistas se alongam durante a aula de ginástica 
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JANEIRO

ALBERTINO DE CASTRO PINTO

VANIA MARIA DA SILVA E SILVA

MARIA DE NAZARÉ ALEIXO

ALTEMAR SOCORRO ROCHA GOMES

FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA DE SOUZA

ANTONIA CRUZ MONTEIRO

ANGELA CELUTA MOREIRA FERREIRA

MARIA NILZA DOS SANTOS SILVA

MARIA DE FÁTIMA MOUZINHO

SONIA DOS SANTOS BOTELHO

EUGENIA MARIA DE LIMA  ALENCAR

FRANCISCA ASSIS FREITAS DE OLIVEIRA

RONALDO CERVEIRA DE MACEDO

MARIA ELSAMIR LEITE FERREIRA

DORACI QUEIROZ DA ROCHA

MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA GIL

NEIDE NOGUEIRA VIANA

VALDECY DA COSTA PAZ

LEONITO CATIVO PEREIRA

DILCE PEREIRA DOS SANTOS

ELIANA MARIA OLIVEIRA DOS ANJOS

MARIA FRANCISCA DE ARAUJO DOS SANTOS

LUZIA SILVA TEIXEIRA

MARIA AUXILIADORA MAGALHAES NEVESET

ELVINO FERREIRA MORAES

SEBASTIÃO DA SILVA IZEL

MARIA NAZARE DE SOUZA OLIVEIRA

BELLA LUCIA BORGES COLLYER

ADALBERTO DO AMARAL DA COSTA

MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FREITAS 

GONÇALVES

AGENOR GLORIA CORREA

MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRAROSA 

MARIA CAVALCANTE DA COSTAWALDE

MARINA SILVA DE SOUZA 

IDALINA LINHARES DA ROCHA

JANETE MELGUEIROS CAVALCANTE

Bem-vindos 

aposentados do trimestre 

FEVEREIRO

ELIETE SARAIVA DOS SANTOS

ADEMAR YASUO MINORI

MARIA MARGARETH ALVES FIGUEIREDO

PAULINO FERREIRA DOS SANTOS

NOEMIA DO NASCIMENTO ROCHAEUNICE DA 

SILVA BAIA

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA CRISPIM

LELIANE NADIA SAMPAIO 

CALAZANS

SHIRLEY PANTOJA DA SILVA

MARIA DA CONCEIÇÃO 

REYNALDO LIMA

JANETE MELGUEIROS 

CAVALCANTE

MARINA DAMASCENO DA CUNHA

MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES

ALTINA MAGALHÃES DE SOUZA

MARIA DAS GRAÇAS GONZAGA DE SOUZA

ANA GREICE GONÇALVES LIMA

MARIA DAS GRAÇAS GALUCIO VINENTE

MOIRA ROLIM GUIDOBONO NUNESE

LOISE HAUBRICHS SÁ GONÇALVES

FRANCILOURDES DE ALMEIDA MORAIS

EGIDIO ANTONIO DE ALMEIDA PINTO

SEFORA DA SILVA ALMEIDA

NANCY DA SILVA SOARES

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO

EMILIA DULCE CARVALHO VASCO

ECILENE MARIA MOURÃO SOLART

CILENE GUIMARÃES COSTA

TEREZINHA DE JESUS GONÇALVES

RITA MARIA BARBOSA DOS SANTOS

JOANA PINTO SANTIAGO

NATALINA GUIMARAES DE SOUZA

ZENILDA TORRES LINS

MARILENE AUGUSTA 

MARÇO 

JOSETE FERREIRA MORAES

MARIA CLEIDE TENORIO DOS SANTOS

PATRICIA MACHADO VAZ

LUCIMAR DOS SANTOS SOARES

MARIA JULIA MESQUITA SIMAS

LUIZA DE LIMA MAQUINE

CLEOMA MARIA GUIMARAES VIANA

RAQUEL FERREIRA GOMES

DARCY DE LIMA SOARES

OMIR DA SILVA VINHOTELUCY MIRANDA 

LEÃO PORTELLA

ANA GRACE PAES PEREIRA

HUMBERTO DE JESUS DE SOUZA

PRAXEDES MARTINS DA SILVA NETOJOÃO 

LIMA SIQUEIRA

ELZA LUCIA GOMES DE SOUZA

FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA PONTES

CARLOS SANTOS DA SILVA

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA 

BRANDAO

MARCUS LIMA ALVES

JOVELINA NASCIMENTO PRIANTE

DAYLA GEYZA SILVA DE ARRUDA

MARIA JOSÉ LOPES DA COSTA

MARIA VILMA DE OLIVEIRA

MARIA DAS GRAÇAS DO LAGO SILVA

WALDEMARINA SANTOS DO NASCIMENTO

MARIA VIANA CARNEIRO

SANDRA MARIA ARAUJO CHAVES DE LIMA

ALCILENY LIMA DE PAIVA

ILENICE COELHO RODRIGUES

RAIMUNDO NONATO PINTO RIBEIRO

ROSA HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA

MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA PEREIRA 

DA SILVA

MOYSES ELIAS AZULAY

Zacarias Nascimento deixou os 
alunos à vontade para cada um se-
guir a sequência e a intensidade 
dos exercícios de acordo com o 
seu ritmo. “Ninguém deve forçar 
além do que pode”, destacou, lem-
brando que o importante é colo-
car o corpo em movimento. “E es-
se público da terceira idade é ma-
ravilhoso, pois se empenha e valo-
riza o trabalho do professor e isso 
é muito gratificante”, disse.



Cursos voltam com toda a força no semestre
Renovação de parceria entre a 

M a n a u s  P r e v i d ê n c i a  e  a  

Universidade Aberta da Terceira 

Idade (UnATI-UEA) manteve os 

cursos de Artesanato, Oficina da 

Memór ia  e  Canto/Cora l  no 

calendário da previdência municipal 

neste semestre, destinado às 

pessoas com mais de 50 anos. 

As atividades contribuem para 

uma maior integração entre os 

segurados, além de resgatar 

vínculos e elevar a autoestima dos 

pa r t i c i pan tes ,  me lho rando,  

sobretudo, a qualidade de vida. Os 

segurados também têm a opção de 

fazer qualquer curso, oficina ou 

participar de palestras na sede da 

universidade, uma vez que são 

alunos integrados e matriculados no 

sistema UnATI/UEA.

Artesanato feito pelas seguradas 

de novas amizades”, destaca a as-

sistente social Darla Gondim. 

“Também é interessante o forta-

lecimento dos vínculos, tendo em 

A Manaus 

P r ev i d ên c i a  

oferece, men-

salmente, uma 

sessão de cine-

ma aos apo-

sentados e pen-

sionistas do 

município. A 

atividade acon-

tece sempre 

na segunda 

quarta-feira do 

mês, em uma 

sala especial-

mente prepa-

rada no prédio 

anexo da au-

tarquia. Para 

acompanhar o filme, são servi-

dos pipoca e suco.

O Cine PipocaPrev começou 

em maio de 2016. Sempre com 

projeção mensal, já atendeu a 

mais de 412 pessoas, com uma 

média de 37 espectadores por fil-

me. “Observamos que a sessão 

de cinema já se transformou em 

mais uma opção de lazer dos se-

gurados, servindo também para 

o reencontro de colegas e início 

Oficina da Memória 

Segundas e quartas, das 8h às 9h30

Canto e Coral 

Segundas e quartas, das 9h30 às 11h

Artesanato 

Sextas-feiras, das 8h às 11h

SERVIÇO
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vista que eles po-

dem trazer um 

acompanhante, 

geralmente os ne-

tos, companhei-

ros ou cônjuge, 

gerando momen-

tos de alegria e le-

veza em família”, 

acrescenta. 

A próxima ses-

são do Cine Pipo-

caPrev será no dia 

10/4, a partir das 

8h, no auditório 

da sede da Mana-

us Previdência, lo-

calizada na Av. 

Constantino Nery, 

nº 2.480, Chapada.

Para participar do Cine Pipo-

caPrev, os segurados precisam 

deixar seus nomes e contatos nu-

ma lista, que fica disponível no 

Setor Psicossocial, ou prestar es-

sa informação pelo call center 

(92 – 3186-8000). Isso auxilia 

no planejamento da quantidade 

de pipoca e sucos, assim como li-

gar, na véspera da sessão, para 

lembrar da atividade. 

 Comédias e temas religiosos são os gêneros preferidos dos espectadores

serviço

O quê: Cine PipocaPrev
Quando: toda Segunda quarta-feira do mês
Horário: 8h
Onde: Sede da Manaus Previdência 
(Av. Constantino Nery, nº 2.480 - Chapada)
Próxima sessão: 10 de abril, com o filme 
O filho de Deus
Informações: (92) 3186-8000 (das 8h às 17h)  

SERVIÇO
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Inventário do patrimônio é apresentado

A Manaus Previdência apresentou, em 

fevereiro, o seu inventário do fechamento 

do patrimônio pelo sistema desenvolvido 

pelas secretarias municipais de Administra-

ção (Semad) e Finanças (Semef), que pos-

sibilita informações mais precisas para 

reposição de material, além da movimenta-

ção mensal, entre outros.

Gestores dos Recursos Humanos (RHs) das 

secretarias municipais se reuniram com a 

Diretoria Previdenciária (Diprev) da Manaus 

Previdência para tirar dúvidas sobre o trâmi-

te dos processos administrativos e padroni-

zar o modus operandi  das secretarias em 

relação aos procedimentos previdenciários.

Diprev se reúne com 
os Rhs da Prefeitura

Manaus Previdência vai 
concorrer ao PQA da Fieam 
Autarquia apresenta suas melhores práticas para concorrer 
ao prêmio na categoria Gestão Pública (Gespública) 

A Manaus Previdência vai con-

correr ao Programa de Qualidade 

Amazonas (PQA), da Federação 

das Indústrias do Estado do Ama-

zonas (Fieam), apresentando su-

as melhores práticas. No final de 

março, a direção da previdência 

municipal se reuniu com a coor-

denadora do programa, Erlen 

Montefusco, que detalhou  sobre 

os procedimentos do prêmio, 

com ênfase na modalidade que a 

autarquia vai concorrer. 

A disputa, detalha a assessora 

técnica e responsável pelo pro-

cesso, Márcia Assunção, será na 

modalidade do Gespública (Ges-

tão Pública), onde o órgão vai 

apresentar as suas melhores prá-

ticas, incluindo os programas Vi-

talidade, Manausprev Itinerante, 

Obrigado Servidor, certificação 

ISO 9001:2008 e o Sistema de 

Gestão Eletrônica de Documen-

tos. “Vamos mostrar os resulta-

dos dos nossos indicadores de de-

sempenho entre outros”, diz.

A coordenadora do PQA, Erlen 

Montefusco, enfatizou que a fer-

ramenta é um excelente canal pa-

ra a melhoria da gestão da insti-

tuição participante.

Business Intelligence

 Segurança 

A Astec e o Setor de Tecnologia da 

Informação (Stin) estão se reunindo 

com a equipe de Segurança da 

Informação da Semef para discutir 

as diretrizes para a confecção da Polí-

tica de Segurança da Informação e 

Comunicação da previdência, com 

base no Decreto nº 3.652/2017, que 

também dá disposições para a cria-

ção das demais políticas no âmbito 

das secretarias.

A Manaus Previdência está 

finalizando a integração do sistema 

de acompanhamento on-line das 

metas da Prefeitura de Manaus por 

meio do Business Intelligence (BI). 

Com mais esse avanço, a autarquia 

pretende modernizar o controle 

sobre seus processos e 

indicadores. 

GESTÃO

Reunião entre os gestores da previdência do município e a coodenação do PQA



Em busca da renovação dos co-

nhecimentos e maior capacitação 

dos servidores, a Superintendên-

cia de Investimentos (Supinv) re-

alizou neste primeiro trimestre 

dois cursos voltados para a área, 

destinados aos servidores e aber-

to, também, aos conselheiros 

que compõem os órgãos colegia-

dos da previdência municipal, 

além de convidados de outros Re-

gimes Próprios de Previdência So-

cial (RPPS).
Para manter um bom desem-

penho, a equipe de investimen-
tos tem se reunido com várias ins-
tituições financeiras e, baseado 
no cenário macroeconômico por 

Ronaldo de Oliveira com a turma do primeiro curso sobre investimentos 

Cenário econômico

Analisando produtos mais estruturados

Equipe da atividade realizada em março

Manaus Previdência 
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 No dia 15 de março aconteceu o 

segundo curso da Supinv, que con-

tou com três palestrantes de peso: 

dra. Zeina Latif, economista e colu-

nista da Agência Estado; Lauter Fer-

reira e Ronaldo Borges.

Abordando “Cenário Econômico”, 

Zeina Latif expôs a visão macroeco-

nômica e seus impactos nos setores 

da economia, com recomendações 

para o setor de previdência. “Acredi-

to que não se deva desfigurar a pro-

posta do governo, para continuar 

sendo  algo positivo para o País”. 

Diversificar para reduzir riscos foi 

a tônica do tema do expositor Lauter 

Ferreira. “Temos que diversificar os 

investimentos e os gestores, tam-

bém”, disse, lembrando que essa 

prática é muito comum na economia 

norte-americana. 

Fechando o ciclo, Ronaldo Borges 

tratou sobre “Como investir em títu-

los públicos”, enfatizando que esses 

títulos são os que possuem os meno-

res  riscos no mercado.

O primeiro curso do ano aconte-

ceu em janeiro e tratou sobre Análi-

se de Investimentos, ministrado pe-

lo consultor Ronaldo de Oliveira, da 

empresa LDB Consultoria em par-

ceria com a Geração Futuro. Foi a 

continuação de módulo iniciado em 

outubro de 2016, onde foi aborda-

do aspectos da legislação na área. 

“Estamos aprofundando o tema 

com análise sobre produtos mais es-

truturados”, justificou a Supinv.

No curso, o consultor mostrou as 

modalidades em que o recurso do 

servidor público pode ser investido 

diante da resolução do Conselho 

Monetário Nacional; como funciona 

a bolsa de valores; os produtos ma-

is estruturados, como fundos de 

participação e imobiliários. Tam-

bém debateu sobre análise de uma 

carteira de investimento e como cal-

cular o risco de mercado.

No final, simulou um processo de 

seleção de gestor.

INVESTIMENTO

elas traçado, 
tem discutido 
as estratégias 
de  i nves t i-
mentos para o 
ano.   Ações 
como essa fo-
ram funda-
mentais para os 
bons resultados que a previdên-
cia vem apresentando ao longo 
dos últimos 50 meses, pois co-
nhecer e estar atualizado sobre o 
mercado financeiro é fundamen-
tal para que o Comitê de Investi-
mentos tenha agilidade na troca 
de produtos, o que é extrema-
mente necessário para o atingi-
mento da meta atuarial.

Servidores previdenciários estão sempre 
renovando conhecimentos por meio de cursos 

Especialista Zeina Latif, dos quadros da Agência Estado

Capacitação Contínua

PROGRAMA VITALIDADE

Manaus Previdência

A Terapia de Grupo ‘‘Eu me amo’’, consiste em um espaço de diálogo

compartilhado, onde os participantes, com o suporte de um mediador,

psicólogo, têm a oportunidade de trocar experiências e ideias, compartilhar

suas angústias, aprender novas formas de resignificar e resolver seus

conflitos.

TERAPIA DE
GRUPO

O Projeto ‘‘CinePipocaPrev’’ estimula a socialização,
de modo que a atividade cultural do cinema proporciona
momentos de lazer e entretenimento aos participantes, 
contribuindo para melhoria da autoestima e percepção dos
fatos cotidianos.
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