
ATA DA 44ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 
Realizada em 10/5/18 na Casa Civil do Rio de Janeiro com as presenças pela Prefeitura de 
Gustavo Miranda, Gustavo Bramili (CVL) e Michel Lima (SUBEL), pelo CBEM de Djan Madruga, 
Salvador Perrella e Edson Campello. 
 
Os assuntos tratados foram: 
 
Foi apresentado um histórico dos Master Games 2020 para Michel Lima da SUBEL do projeto 
de candidatura em 2016 quando concorríamos contra as cidades de Cleveland e Cali, passando 
pelo grupo de transição da prefeitura, a posse do Prefeito Crivella seus primeiros dois meses 
de 2017, a recepção feita no palácio da cidade em março para os representantes da 
Internacional Master (IMGA), quando o Prefeito entregou sua carta de apoio, na ocasião o 
Ministério do Esporte e o governo do estado também entregaram suas cartas de apoio. Foram 
relatados fatos da visita técnica da IMGA às instalações olímpicas e atrações turísticas do Rio 
de Janeiro com o apoio do Rio Convention Bureau. Foi explicado como se deu a vitória obtida 
dia 3 de abril na Assembleia da IMGA em Aarhus na Dinamarca, seguida da montagem do 
grupo de trabalho da prefeitura e as 43 reuniões realizadas na Casa Civil para o planejamento 
dos Master Games até hoje. 
 
Djan falou sobre a importância da presença da SUBEL agora nesse grupo para que nas Vilas 
Olímpicas fosse introduzido o esporte master trazendo adultos para participarem dos Master 
Games e principalmente que houvesse um legado disso com efetiva continuidade das 
atividades após os Jogos em 2020. Michel explicou que há 25 vilas e equipamentos esportivos 
do Centro/Zona Sul ao subúrbio do Rio de Janeiro e que cerca de 20.000 adultos e pessoas 
maduras praticam ali esportes e que poderia ser criada uma campanha para aderência aos 
Jogos sim. Disse ainda que as Vilas estão sendo abertas nos fins de semana para a 
comunidade o que também possibilitaria boas perspectivas de captação desse público. 
 
Djan falou em seguida da possibilidade de buscarmos recursos no Ministério do Esporte 
através de emenda parlamentar do Deputado Federal Alexandre Valle, já que houve essa 
conversa durante a posse do novo Ministro do Esporte Leandro Cruz e para isso gostaria de 
saber da possibilidade da SUBEL cuidar dessa operação, conforme foi sugerido pelo Gustavo 
Miranda na última reunião desse grupo de trabalho. Michel esclareceu que consultaria o técnico 
responsável por esse assunto na SUBEL e que tentaria trazer uma resposta na próxima 
reunião.  
 
Djan se comprometeu de mandar para ele por email a apresentação do projeto Master Games 
feita no laptop e as planilhas do Ministério do Esporte para análise da SUBEL. 
 
Com isso terminou a reunião sendo esse o resumo do que foi tratado e esperamos contar com 
todos na próxima reunião a se realizar nesta quinta-feira às 16 horas na CVL. 
 

 
 

Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2018. 


