
ATA DA 70ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 

ATA DA 70ª Reunião do Grupo de Trabalho dos Jogos  Panamericanos Master realizada em 
18/10/2018, na Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro com a presença do subsecretário Rodrigo 
de Castro e Leandro Monteiro da SUBPEV, Gustavo Miranda da CVL, Salvador Perrella, Djan 
Madruga, Édson Campello e Luiz Desiderati pelo CBEM. 
 
Subsecretário Rodrigo abriu dizendo que teve uma reunião na véspera com a Sra. Evelyn, 
Superintendente de patrocínio do Santander em São Paulo e que o assunto Master Games foi 
tocado. 
Djan falou da necessidade de haver um alinhamento, pois o CBEM estava conversando com o 
Bradesco. Então pediu licença para apresentar o histórico da comercialização dos Jogos com 
relatório das empresas e instituições que foram contatadas, totalizando 61 possíveis investidores até 
4/10/18. Luiz enviou esse arquivo para o Leandro por e-mail. 
Djan, em seguida, apresentou o projeto comercial que estava sendo usado e solicitou que o mesmo 
fosse usado como base em todos os contatos feitos por alguém do nosso grupo. Luiz também enviou 
o arquivo por email para o Leandro. 
Em seguida foi apresentada a planilha com o "budget" total dos Jogos incluindo: os valores da 
prefeitura conforme contrato assinado, aqueles previstos para o COJO, conforme estimativa do 
grupo de trabalho, números a se captar da iniciativa privada e governos federal e estadual, 
totalizando R$ 44.597.669,04. Luiz enviou também essa planilha para o Leandro. 
Djan perguntou sobre a empresa Dream Factory que procurou o CBEM interessada em participar do 
evento e subsecretário Rodrigo esclareceu que estava negociando com eles a árvore de Natal da 
Lagoa e que não via problema que conversássemos também. 
Em seguida falou da possibilidade de buscarmos dinheiro via emendas parlamentares. 
Subsecretário Rodrigo disse que recebeu um comunicado que o prazo havia sido estendido até 1º de 
novembro. Djan esclareceu que nesse sentido o CBEM estava fazendo contato com os deputados 
federais Delei e Rodrigo Maia. Foi sugerido que falássemos também com o senador Romário por sua 
origem no esporte. Subsecretario Rodrigo sugeriu inclusive uma ida conjunta a Brasília para 
tentarmos isso "tetê a tête" com os parlamentares, mas ficamos  de estudar melhor essa 
possibilidade face à ausência de recursos da prefeitura para custear a viagem. 
E sobre custeio Djan lembrou a necessidade de termos recursos para o COJO, e que havia um 
oferecimento da empresa ACV de viagens, trazida pelo Rio Convention Bureau, de entrar com 
recursos da ordem de USD 100,000 para isso, desde que tivesse exclusividade na gestão da 
hospitalidade dos Jogos, e que tivemos a recomendação do nosso advogado para fazermos uma 
carta convite para ela e outras top agências do Brasil para contratar esse serviço e capitalizar o 
recurso tão necessário para dar início ao COJO. 
Djan falou sobre o movimento "Somos todos Master" que está realmente embalado, lembrando que 
até o Prefeito na assinatura aderiu , falando que nessa linha houve uma conversa sua e do Salvador 
com o Fernando Alves do SESC que se mostrou muito interessado em aderir pedindo inclusive um 
ofício do CBEM para uma parceria de promoção. Interessou demais porque eles têm atividade 
Master regular dentro das suas unidades e existe uma vontade de realizarem eventos Master pelo 
Brasil. 
Em seguida se falou da questão do legado e da importância da reativação do grupo "esporte máster 
na prefeitura" que estava parado e foi solicitado que a prefeitura designasse um gestor para fazer 
com que ele voltasse a caminhar, visto que já estavam acontecendo as atividades máster no Clube 
do Servidor Municipal. Djan citou, inclusive, sua conversa com a Inspetora Tatiana que prometeu 
aumentar o número de guardas municipais/professores de educação física para ministrar atividades 
máster voltadas aos servidores. Leandro disse que tinha conhecimento de um nome e verificaria se 
havia disponibilidade dele para essa coordenação. 
Salvador lembrou o pedido do Prefeito na cerimônia de assinatura para que nós fizemos  um evento 
Master por mês até os Jogos Pan-americanos para nos prepararmos para o grande evento. Disse 



que o CBEM já havia programado um evento de remo máster agora em novembro e outro máster de 
surf em dezembro pedindo apoio logístico e sua inclusão no calendário da prefeitura. 
Subsecretário Rodrigo concordou e disse que provavelmente teremos mais de um evento por mês, 
pois a partir de agora em todos os eventos da prefeitura que chegassem a ele tentaria que fosse 
incluída a categoria Master. 
Djan pediu ajuda para a área de marketing da Prefeitura na divulgação disso lembrando inclusive 
que na década de 70 houve uma das maiores campanhas do Brasil para a prática de atividade física 
chamada "Mexa-se" e que ele inclusive fez parte da propaganda, sugeriu que seguíssemos nesse 
caminho para melhorar a saúde da população através o "Somos todos Master". 
Com o acima relatado, terminou a reunião de mais este dia de trabalho, aguardando todos na 
próxima reunião, a se realizar nesta quinta feira às 17:00 horas no COR. 
 
 

Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 2018. 


