
ATA DA 49ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 

ATA DA 49a REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PANAMERICANOS MASTER. 
Realizada em 14/6/18 na Casa Civil da Prefeitura com a presença de Gustavo Miranda da CVL, 
Carla Félix da PREVI-RIO, Diogo Castro e Ernesto Castilho da PREVI-Clube, Antonio Carlos Dias 
da Guarda Municipal/Clube do Servidor , Edson Campello, Salvador Perrella , Luiz Desiderati e 
Djan Madruga do CBEM. 
 
O assunto principal tratado nessa reunião foi a implantação do programa de atividades 
esportivas máster para os servidores do CASS no Clube do Servidor Municipal. 
 
Djan abriu apresentando copia do ofício protocolado pelo CBEM na PREVI-RIO conforme 
solicitado na última reunião pela Carla, que informou o número do processo já em andamento 
como: 01/953.963/2018. 
 
Djan em seguida fez explanação do conceito do "Esporte para Todos", exigido pela 
internacional Master como política social agregada aos Máster Games, dizendo que isso abre a 
oportunidade para propiciarmos atividades físicas desportivas máster para a população do Rio 
de Janeiro, e que iniciaremos com um projeto piloto dentro do CASS para os servidores da 
prefeitura, motivo principal dessa reunião. 
 
Antônio apresentou documento elaborado pelo Clube do Servidor Municipal com a relação das 
atividades que ocorrem no clube, número de inscritos, número de vagas com gráficos e as 
atividades oferecidas aos associados tais como lutas, hidroginástica, natação, treinamento 
funcional, e que estão planejando implantar caminhada e corrida de acordo com esse projeto.  
Esclareceu que muitos dos servidores municipais associados querem frequentar o clube para 
lazer no fim de semana com a família e seus convidados, mas que isso ainda não está 
disponível. 
 
Diogo disse que haviam 1500 inscritos e confirmou o que o Antônio disse esclarecendo que 
historicamente as pessoas procuravam o clube para o lazer e que os atuais associados 
pensavam em encontrar isso agora, mas o clube estava aberto apenas de segunda a sexta 
para atividades esportivas. Explicou que as inscrições são gratuitas para o servidor e que a 
área mais utilizada é a piscina onde há 773 inscrições. 
 
Djan observou a necessidade de terem raias para um melhor ensino da natação. Ernesto disse 
que na verdade a piscina conta com quatro raias, que poderiam ter sido melhor dimensionadas 
para serem cinco, mas a marcação dos azulejos no fundo e paredes são para apenas quatro, 
bem como os suportes para a fixação das raias na piscina.  
 
Antônio esclareceu que as aulas no clube são ministradas por guardas municipais-professores 
de educação física de forma voluntária e que não há contratação específica para isso. Djan 
reafirmou sua preocupação de só abrirmos o número de vagas de acordo com a nossa 
capacidade de entrega e que o número de 21 profissionais deveria talvez ser melhorado e que 
tentássemos buscar professores de educação física lotados em outras áreas da prefeitura. 
 
Carla perguntou se a Guarda Municipal não conseguiria aumentar o efetivo de profissionais de 
educação física e Antônio disse que iria fazer uma consulta a inspetora-geral Tatiana sobre 
essa possibilidade. 



Luiz perguntou como seria feita a divulgação e Antônio explicou que normalmente se faz via 
boletim interno e na forma de memorandos. 
 
Sobre início de atividades do nosso projeto Djan propôs que a natação fosse oferecida mais 
tarde durante o ano por causa do inverno com piscina muito fria e que era melhor esperarmos 
a chegada da primavera e que iniciássemos com a corrida e caminhada. Ernesto falou sobre 
alternar os horários para aproveitamento da piscina e remanejamento dos professores de 
educação física. 
 
Diego falou que existe um estudo da PREVI-RIO com a área de engenharia sobre a 
possibilidade de aquecimento da piscina, porém que não seria em curto prazo. 
 
Sobre a possibilidade de início da corrida Antônio disse que haveria dois profissionais 
disponíveis para iniciar esse trabalho, e que a pista de 800m está marcada e que as atividades 
poderiam acontecer de manhã cedo e no final de tarde e que iria propor uma grade para 
próxima reunião. 
 
Djan sugeriu que a pista ao redor da praça fosse remarcada de quilômetro em quilômetros que 
isso inclusive seria um benefício deixado para a população decorrente do nosso projeto. Disse 
ainda que podíamos fazer inclusive uma máscara de chão com o nome do projeto Máster 
Games para caracterizar o nosso benefício. Antônio ficou de verificar sobre a marcação do 
percurso sobre a máscara e a ver com pessoal de marketing uma criação disso. Gustavo falou 
que sobre a pintura consultássemos a Seconserva. 
 
O pessoal da PREVI-RIO ficou de ver material para a corrida,uma faixa informativa e a 
possibilidade de usarmos uma barraca como referência. 
 
Djan falou sobre considerarmos a implantação de uma conexão cicloviária ao redor da praça. 
 
Gustavo disse que talvez fosse mais fácil termos uma ciclofaixa. 
 
Foi sugerido que além da corrida que acontecesse também o futebol que é uma atividade no 
Master Games e muito popular. Luiz citou que deveria ser Fut7 a atividade oficial de futebol 
nos Master Games. Antônio disse que inclusive a guarda municipal tem um time de Fut7 muito 
forte. Djan mencionou a necessidade do futebol feminino para o Master Games que era  um 
problema que se implantação do futebol nesse programa nos ajudaria a  solucionar. 
 
Luiz disse que seria bom se ter uma camisa padrão ou colete com as logos do programa, 
CBEM, Prefeitura e que cada um só faria a atividade uniformizado e  seria responsável pela sua 
camisa. 
 
Djan falou da necessidade de criarmos um cronograma de implantação. 
 
Carla sugeriu que trabalhássemos para começar o projeto em agosto. 
 
Esse é o resumo do que foi tratado, voltaremos a nos reunir nesta quinta-feira na CVL às 16h 
quando esperamos contar com a presença de todos. 

 
 

Rio de Janeiro, 7 de Junho de 2018. 


