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O objetivo é fazer com que os idosos se conheçam de uma 

maneira diferente. Para isso, o líder da dinâmica deve pedir 

que os participantes façam duplas e explicar que, ao 

começar a música, eles devem dançar e conversar durante 

cerca de um minuto — falando seus nomes, idades, onde 

nasceram, o que gostam de fazer, entre outras coisas. Após 

um sinal, os idosos precisam trocar de duplas e repetir a 

ação, até que todos os participantes sejam apresentados uns 

aos outros. 

Além de estimular a movimentação do corpo, esta dinâmica 

estimula também a interação entre os participantes, a perda 

da timidez, o estabelecimento de contato, principalmente 

entre pessoas que não se conhecem, e assim por diante. 

Esta troca é de verdadeira importância, pois, assim, o idoso 

entende que não está sozinho, que existem muitas coisas 

ainda serem feitas e com muitas pessoas ao seu redor. 

 
Aposentado, o PREVINIL respeita e honra a 

sua história! 
 

 
 

Prevenção é uma palavra amplamente 
partilhada nos dias de hoje. De forma 

geral, ela significa: identificar um 
potencial problema, antes mesmo do seu 

surgimento. 
Conheça seus problemas de saúde, 
converse com os profissionais que 
acompanham seu histórico e peça 

informações sobre o que fazer para ter 
uma rotina que promova a sua saúde e 

qualidade de vida. 
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Síntese dos Investimentos 

 

 
 

Fique por dentro 
Para saber de todos os eventos que estão acontecendo 

no PREVINIL acesse nosso perfil no facebook, lá você 

encontra informações, dicas e pode tirar dúvidas. 

Telefone: (21) 3236-1900 
www.previnil.rj.gov.br  

https://www.facebook.com/institutoprevinil/ 
Rua Professor Alfredo Gonçalves Figueira, 18 – sala 201 

Centro – Nilópolis – RJ – CEP: 26525-060 
 

 
 

Palavra da 
Presidente 

 

 
Caro Segurado, 
 
Iniciamos o ano de 2020 acreditando que será um ano 
marcado por muitos desafios. Porém, continuamos firmes na 
missão de “Prestar atendimento com eficácia e dignidade, 
garantindo benefícios previdenciários aos nossos segurados e 
beneficiários, servidores ativos, inativos e pensionistas, 
trabalhando com humanização, ética e responsabilidade”. 
 
A Diretoria Executiva do PREVINIL observando as normas e 
prezando pelos princípios da administração pública, tem 
envidado o melhor de seu esforço na construção de um 
Sistema de Previdência que possa servir de paradigma para o 
Brasil, um sistema voltado primordialmente aos interesses 
dos servidores públicos do Município de Nilópolis, de quem 
espera continuar merecendo todo o apoio e confiança. 
 

Diretoria Executiva 
 

Danielle Villas Bôas Agero Corrêa 
Presidente 

 
Alberto Zampaglione 

Diretor Administrativo e Financeiro 

 
Rodrigo Serpa Florêncio 

Diretor Jurídico 
 

Solange Dutra 
Diretora de Benefícios 
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