
ATA DA 47ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 

ATA DA 47a REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PANAMERICANOS MASTER. 
Realizada em 28/5/18 na Casa Civil do Rio de Janeiro com as presenças pela Prefeitura de 
Gustavo Bramili e Gustavo Miranda (CVL), Bárbara Nascimento e Juliana Santense da Gerencia 
de Valorização do Servidor, do inspetor da Guarda Municipal Marco Pereira, gestor do Clube do 
Servidor Municipal, e pelo CBEM Djan Madruga e Salvador Perrella. 
 
A reunião tratou exclusivamente de legado dos Máster Games através de atividades esportivas 
para os servidores da Prefeitura. 
 
Djan fez um breve resumo do que são os Master Games desde sua captação até o momento 
atual e a preocupação da IMGA com o conceito do "Esporte Para Todos", por isso o grupo de 
trabalho dos Jogos discute sempre a questão do legado, e por isso essa reunião visando 
disponibilizar atividades de esporte master para os servidores da Prefeitura. 
 
Pereira falou em seguida relatando a gestão da GM no clube do servidor municipal que iniciou 
no governo Crivella, onde houve um saneamento e enorme redução de despesas, obtido em 
grande parte pela colaboração de servidores do município, e realizadores de eventos, cedendo 
produtos e serviços, citou o caso do cloro da piscina que foi retirado de sobra de produtos da 
Olimpíada que estavam no parque radical de Deodoro. Sobre a disponibilidade de atividades 
esportivas aos servidores disse que havia o maior interesse, que poderiam iniciar com natação 
e corrida em horários da manhã, almoço e fim do expediente, inclusive que ao redor da praça 
havia uma pista de 800m, e que gostaria inclusive de colocar uma tenda de orientação e 
avaliação no local. Pereira citou ainda a vontade de realizar uma corrida do servidor municipal 
e os presentes gostaram muito da ideia inclusive tentarão viabilizar isso no dia 28 de outubro. 
Disse ainda que dispõe de 21 GMs professores de educação física no clube, mas precisaria de 
40 conforme solicitação sua inicial. 
 
Barbara falou em seguida apresentando a Juliana que estava chegando à gerência de 
valorização do servidor, e sobre o tema da reunião, elogiou a iniciativa que acreditava ser bem 
sucedida pela grande demanda desse serviço, pois há muita carência dos servidores e que o 
clube merecia ser utilizado por todos. Que para o sucesso desse projeto seria importante 
mobilizar outras áreas da prefeitura como os líderes do grupo "Líderes Cariocas", o Portal do 
Servidor, a Área de Comunicação Social e o programa da Academia Carioca na Secretaria de 
Saúde a gerência da atividade física. 
 
Miranda e Bárbara se colocaram a disposição para na próxima reunião mobilizar todas essas 
áreas a fim de começarem a colocar esse projeto em prática. Ela ficou marcada então nesta 
5af as 14h30 na CVL. 
 

 
Rio de Janeiro, 28 de Maio de 2018. 


