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ATA DA 48º REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER. 
Realizada em 7/6/18 na Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro com a presença da Guarda 
Municipal representada pelo inspetor Marco Pereira, da Secretaria Municipal de Saúde por José 
Augusto Guimarães, da GVCS por Juliana Santesi, da Gerência de Comunicação por Carolina 
Mokdici, da PREVIRIO por Carla Félix, da IFJG por Bárbara Nascimento e do CBEM por Luiz 
Desiderati, Salvador Perrella e Djan Madruga. 
 
O assunto tratado foi a implantação de esportes máster de forma gratuita para funcionários da 
prefeitura no Clube do Servidor em preparação para os Master Games 2020. 
 
Djan iniciou fazendo uma apresentação dos Master Games, seu histórico até a fase atual e  da 
obrigação internacional de implantarmos o " Esporte para Todos" como legado para a cidade, 
motivo  da reunião hoje desse grupo da prefeitura.  
 
Salvador falou que os Jogos embora sejam Panamericanos eles são abertos a gente de todo o 
mundo. 
 
José Augusto gostou da ideia e falou da necessidade de se construir uma massa crítica para 
esse conceito de "Esporte para Todos" e que já tinha feito isso antes da Olimpíada do Rio. Que 
hoje tem 127.000 pessoas inscritas no seu programa Academia Carioca em 202 postos com 
122 professores de educação física em 10 áreas com mobilidade e que nele só 2 unidades 
conseguiram piscinas em parcerias com clubes e que podia colocar suas unidades a disposição 
desse projeto máster. Disse ainda que aqui no CAS são 5.000 servidores. 
 
Barbara relatou que achava interessante separar no nosso programa o servidor do cidadão 
carioca para criar uma política de divulgação, por isso a presença da Carol na reunião, pois ela 
colocaria a notícia na rua. Sugeriu ainda fazermos ações promocionais como, por exemplo, 
ginástica na entrada do prédio para mostrar ao servidor que isso estaria sendo promovido 
também no Clube do Servidor ali em frente. 
 
Pereira falou sobre o Clube do Servidor e as atividades disponíveis, que o presidente da 
PREVIRIO abriu as portas e que hoje tem 1.500 sócios, mas nem todos usam o clube e que 
essa é a sua capacidade de uso diário. Disse ainda que para esse programa abriria atividades 
de natação e corrida e que os Jogos Master serviriam de fomento para engajamento dos 
servidores. 
 
Djan fez um aparte preocupado se a grande divulgação não traria um público além da 
capacidade de atendimento dos profissionais de educação física disponíveis no clube. Pereira 
respondeu que não acreditava que isso ocorresse, mas que aceitaria sim mais professores. 
 
Barbara perguntou ao José Augusto se não haveria possibilidade de aproveitar alguns dos seus 
professores. Augusto descartou, pois eles têm uma carga de 40h a cumprir, mas colocou os 
postos a disposição para atenderem os servidores se isso fosse útil. 
 
Barbara sugeriu também que futebol fosse incluído no programa no que foi apoiada por 
Juliana. 



Djan endossou o futebol principalmente se fosse também o feminino que é uma necessidade 
para os Master Games. 
 
Pereira falou da possibilidade também da dança que poderia ser adaptada para a dança 
desportiva onde tem um professor de mão cheia, o Muniz, e queria trazer para sua equipe o 
professor Gama e aproveitar as ferramentas que ele dispõe. 
 
Carla falou sobre o Clube, cujo proprietário é o PREVIRIO, e sobre as reuniões que estão sendo 
realizadas com a ASSIM, prestadora de serviços de saúde da PCRJ, para, através do programa 
"Special Life", equipar o Clube com um posto médico para orientação dos servidores com o 
objetivo de diminuir a sinistralidade. Perguntou se havia um cronograma de implantação desse 
programa visto que foi assinado termo de permissão de uso com a Smart Fit de parte do 
Clube, todo o 2o andar e 2 salas do 1o andar, cuja inauguração de ocorrer em outubro deste 
ano. Informou que a piscina e a quadra não constam do termo de permissão de uso. Pediu 
ainda um ofício do CBEM ao presidente Bruno Louro para abrir um processo de uso do Clube 
para o esporte Master aqui sendo tratado. Djan disse que isso seria providenciado. 
 
Em seguida se falou da idéia da corrida do servidor no dia 28 de setembro que é um domingo. 
Barbara lembrou que há a semana do servidor e que poderíamos buscar Patrocínios nas 
empresas que prestam serviços à prefeitura tipo Santander, que quem fala com eles é o 
Anderson de Serviços Compartilhados. Augusto sugeriu que a Smart Fit fosse um dos 
patrocinadores. Carla perguntou quando se iniciaria a divulgação disso. Carol disse que poderia 
começar pelo site nas colunas e que faria uma matéria sobre isso. Pereira ficou de preparar 
material sobre esse assunto. 
 
No final Djan lembrou que a SUBEL participa do grupo de trabalho dos Máster Games e que 
eles tinham muitos profissionais de educação física e talvez pudessem ceder alguns para o 
nosso programa. 
 
Barbara pediu que o Augusto avaliasse de que forma a saúde poderia colaborar com nosso 
programa e ele se comprometeu a trazer sugestões para a próxima reunião. 
 
Barbara disse ainda que seria interessante envolver a Subsecretaria da Pessoa com 
Deficiência, a SUBPD, e que poderia fazer contato lá com o Pedro Ivo. 
Luiz e Juliana providenciaram então a exibição no telão de 2 vídeos, um do prefeito apoiando 
os Máster Games outro feito pela extinta EOM sobre as modalidades e arenas onde 
acontecerão os Jogos em 2020. 
 
Isso resume o que foi tratado nessa reunião ficando marcada a próxima para esta 5a feira na 
CVL sala 2 às 16h. 
 

 
Rio de Janeiro, 7 de Junho de 2018. 


