
ATA DA 56ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 

ATA DA 56ª Reunião do Grupo de Trabalho dos Jogos  Panamericanos Master realizada em 
26/07/2018, na Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro com a presença de Salvador Perrella, 
Edson Campello, Luiz Desiderati pelo CBEM, Antônio Carlos Dias pela Guarda e Clube do 
Servidor Municipal, Gustavo Miranda da Casa Civil e Carolina Matos pela SUBS Comunicação da 
Prefeitura. 
Antônio Carlos apresentou a ideia que a corrida da Guarda aconteça junto com a corrida do 
Servidor Municipal em outubro e que ele e o GM Alex estão terminando as planilhas de 
orçamento. Sobre as atividades master no Clube, informou que o GM Edgard dará as aulas de 
Fut 7 feminino já em agosto e que a GM Lindaura de Atletismo e o GM Cláudio de Fut 7  
masculino e todos já sinalizaram positivamente que quando voltarem em agosto adequarão 
seus horários para que as aulas aconteçam com sucesso. 
Carol informou que a resolução conjunta ainda não foi feita e perguntou sobre  a reportagem 
veiculada no RJ2 da Globo, sobre a possibilidade de não acontecerem os Jogos em 2020, e  foi 
informada que isso não foi  iniciativa do CBEM, que este não sabia informar qual a origem da 
matéria da reportagem, mas  que estavam trabalhando firmemente para a realização dos 
Jogos com sucesso, por isso já foram feitas 56 reuniões de trabalho, estando aguardando 
apenas a assinatura do contrato e o pagamento da taxa inicial pela Prefeitura para avançarem 
mais ainda. 
Salvador disse que foi convidado para a próxima reunião o Rodrigo Castro, da área de eventos 
da Casa Civil. Este convite foi feito após as saídas do Tony e da Carol. 
Com o acima relatado, terminou a reunião de mais este dia de trabalho, aguardando todos na 
próxima reunião, nesta quinta feira dia 02 de agosto às 16h na CVL, sala 2. 

 
 

Rio de Janeiro, 26 de Julho de 2018. 


