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ATA DA 52ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PANAMERICANOS MASTER. 
Realizada em 5/7/18 na Casa Civil da Prefeitura do Rio com a presença de Carolina Matos e 
Juliana Santese da SUBSC-GCVS, Carla Félix, Diogo Castro e Ernesto de Castilho da 
PREVI/Clube, Edson Campello, Salvador Perrella, Luiz Desiderati e Djan Madruga do CBEM.  
Tratamos da implantação do programa de atividades esportivas master para os servidores da 
prefeitura o Clube do Servidor Municipal. 
Diego esclareceu que houve alteração nos dias da aula de corrida máster para terças e quintas 
às 7 e 8 horas com capacidade de 50 vagas. E ainda estão aguardando uma definição da 
professora Lindaura para tentar ampliar o número de vagas e os horários disponíveis. 
E que a próxima atividade a começar será o futebol feminino de 7 previsto para agosto. Para 
isso Edson perguntou se tem material e Diogo esclareceu que tem cones pequenos, mas não  
bolas. 
Carol disse que falou com o Anderson e que estão tratando para que seja feita uma resolução 
entre a PREVI-Rio com a SUBSC, incluíndo a Juliana e a Carla, para então comunicarem o 
início do projeto e que vão ter uma reunião semana que vem para tratarem dessa resolução 
conjunta e saber quem vai ter qual responsabilidade.  Juliana disse que precisava saber quais 
as outras secretarias envolvidas no projeto, porque dá respaldo na divulgação. 
Djan relatou a conversa que teve com a subsecretária Sandra Julião da SMASDH que 
concordou estar dentro do projeto e encaminhou para os técnicos Luiz Otavio e Mauro Sergio 
da SUBPI, e ao conversarmos com eles ouvimos que existe a possibilidade de integrar as ATI-
Academias da Terceira Idade ao nosso projeto, principalmente a que está dentro da praça 
onde está programada nossa aula de corrida. Portanto talvez a possamos usar parcialmente os 
professores dessa ATI no nosso projeto. 
Juliana esclareceu que em relação à tentativa de patrocínio do Santander o Anderson vai falar 
com eles e que ela tentaria conversar com o IPLAN sobre a integração das diversas áreas da 
prefeitura que oferecem atividade física ao nosso projeto. 
E Djan perguntou sobre a vinda do professor Lamartine para falar sobre a integração e o 
projeto de Singapura, mas a decisão do grupo foi esperar um pouco até tomarmos mais corpo. 
Sobre as perspectivas para novas aulas em agosto Diogo esclareceu que poderíamos avançar 
com natação, futebol e dança, que estará levantando o número de vagas e profissionais 
disponíveis bem como os horários para nos informar, e havendo maior demanda do que vagas 
pode-se fazer uma lista de espera. 
Isso resume o que foi conversado, a próxima reunião está marcada para esta quinta-feira 15 
horas na CVL na Sala 2, quando esperamos contar com a presença de todos. 

 
 

Rio de Janeiro, 5 de Julho de 2018. 


