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ATA DA A 51a REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PANAMERICANOS MASTER. 
Realizada em 28/6/18 na Casa Civil da Prefeitura do Rio com a presença de Carolina Matos e 
Flávia Santos da SUBSC, Carla Félix e Diogo Castro da PREVI/Clube, Marcelo Leite da SUBEL, 
Edson Campello, Salvador Perrella, Luiz Desiderati e Djan Madruga do CBEM. 
O assunto tratado foi a implantação do programa de atividades esportivas master para os 
servidores da prefeitura no Clube do Servidor Municipal e integração com outras áreas da 
prefeitura. Conforme relato do Diogo o projeto que já começou no clube com treinos de corrida 
às segundas, terças e quintas das 7 horas às 7h50 com 25 vagas poderá ser ampliado para 
outra aula de 8h às 8h50 chegando então a 50 as vagas oferecidas e que estão ainda tentando 
buscar a  professora Lindaura que está para terminar a licença dela e ampliar  o  horário de 
corrida que poderia dobrar o número de vagas. Esclareceu ainda que já estão abertas as 
inscrições. Flávia perguntou quantos inscritos existiam na data e Diogo esclareceu que apenas 
dois.  
Flavia falou então sobre a campanha de comunicação do projeto para os servidores que 
devíamos ter uma data para lançar e que conseguiria espaço no Diário Oficial e a partir daí 
abriria mais espaço nas mídias convencionais e eletrônicas. Flávia disse ainda que ter uma 
data de início para disparar garantiria uma resposta maior e que trataria disso com o pessoal 
da publicidade do Prefeito para ver a melhor forma, pois falar com servidor é difícil visto que 
nem todo mundo lê os e-mails institucionais e uma ideia seria disparar também via whatsApp. 
Pediu a arte da logomarca dos Jogos Pan-americanos em alta resolução e Djan disse que iria 
buscar isso, ele aproveitou para perguntar sobre aulas de futebol. Diogo esclareceu que tem 
espaço  disponível no ginásio, porém ainda não está sendo ofertado esse serviço. Djan disse 
que após a última reunião recebeu uma ligação do Toni dizendo que tinha conseguido contato 
com o treinador de futebol da equipe das equipes feminina e masculina da guarda municipal e 
que ambos estariam disponíveis. Fez então uma ligação para o Toni que esclareceu que ainda 
aguardava a liberação dos dois, o Cláudio para o futebol masculino e o Edgar para o feminino, 
e achava que isso poderia demorar de 15 a 30 dias. 
Djan perguntou ao Marcelo se não teria possibilidade de conseguir alguns professores da 
SUBEL, mas ele esclareceu que não em função de dificuldades contratuais, mas que via a 
alternativa de pegarmos professores readaptados da secretaria de educação. 
Flávia disse que veria no estatuto se isso era possível, se haveria uma brecha para tal. Marcelo 
disse que também iria buscar essa informação com a educação, pois tem uma boa relação com 
eles. 
Luiz lembrou que há uma conversa em andamento com SESC e Djan explicou que isso foi feito 
através de uma indicação da SUBLO e que ainda está muito no início para termos essa 
expectativa de atendimento. 
Flávia perguntou sobre qual o site usaremos para dar informações e Carla falou que seria no 
site da Previ-Rio e que já falou com Paulo Renato sobre termos um banner fixo sobre isso. 
Flávia disse que iria então conversar com ele e também com o Portal do Servidor para estar 
nas secretarias. Diogo deu esclarecimento que o clube tem uma aba própria no site da Previ-
Rio. 
Djan disse que haverá um campeonato estadual de atletismo Master em Deodoro no início de 
julho e que os servidores poderiam ser convidados a se inscrever e servir inclusive como 
gancho para essa campanha inaugural e ficou de passar os dados para a Flávia avaliar a 
viabilidade de comunicação disso. 
Djan falou ainda sobre a conversa da semana passada sobre a necessidade de Integração das 
diversas áreas da prefeitura que tem projetos de atividade física disponibilizados tais como a 



Academia da terceira idade na SMASDH, as academias cariocas na SMS, as arenas do legado 
olímpico na SUBLO, as Vilas olímpicas na SUBEL e agora o clube do Servidor Municipal com a 
PREVI-Rio e GUARDA MUNICIPAL, e que seria importante ter um programa integrando isso 
tudo e perguntou como isso poderia ser feito. Marcio esclareceu que talvez o IPLAN pudesse 
conduzir essa liderança através do SIURB que é um grande aplicativo que poderia levar essa 
informação. Djan disse que o presidente do IPLAN participou de uma reunião dos Master 
Games no final do ano passado trazido pelo Alessandro Silva quando era subsecretário e que 
na ocasião se colocou à disposição para ajudar e que poderia procurá-lo. Djan citou ainda que 
teve uma conversa com um grande acadêmico da Educação Física especialista em Esporte para 
Todos, o Professor Lamartine Pereira da Costa, que disse sobre esse problema de 
desintegração dos serviços de atividade física publica ser comum no mundo e que há um caso 
de sucesso em Singapura, que conseguiu solucionar esse problema, Lamartine se colocou à 
disposição para vir falar com o nosso grupo sobre como fazer essa integração. A ideia foi bem 
recebida e o nome do Lamartine foi bem elogiado pelo Marcelo e ficamos de marcar uma data 
para essa apresentação. Por fim falou-se de novo na campanha de comunicação e Flávia e 
Carla acertaram que haveria uma conversa com Paulo Renato e com assessoria do prefeito e 
todos os meios que poderiam divulgar isso, que a organização e divulgação precisaria de pelo 
menos uma semana para trazer um feedback. Diogo sugeriu que fosse incluído o mote do 
"Esporte para Todos" na comunicação, Djan esclareceu que já mandou um briefing do que são 
os Master Games e Flávia acusou recebimento e disse que vai sentar com as assessorias de 
comunicação dos departamentos para preparar essa divulgação e que vai fazer um material 
curto com link para ser disparado via whatsApp. Luiz falou da importância de termos também 
cartazes distribuídos pelas áreas da Prefeitura e elevadores. Flávia disse também que 
trabalharia depois do lançamento com as assessorias de comunicação e o Portal do Servidor, 
mas que nesse mesmo dia falaria com o Paulo Renato. Djan falou da questão do Patrocínio 
para ajudar a viabilizar o material para as aulas, como as tendas e sinalização e que tinha 
falado com a Bárbara e ela informou que ia ver o contato com o RH e a informação que chegou 
e que o chefe da Juliana é que seria o Anderson do RH, portanto a melhor pessoa para pegar 
esse contato seria a própria Juliana. Djan disse que estava conversando também com a 
Secretaria de Ação Social, via a subsecretária de política para os idosos e que tentaria trazê-
los numa futura reunião. 
Isso resume o que foi tratado e ficou marcada a próxima reunião nesta quinta-feira na Casa 
Civil quando esperamos contar com a presença de todos às 16 horas na sala 2. 

 
 

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 2018. 


