
ATA DA 13ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 
 
Ata da décima terceira reunião do grupo de trabalho para os Jogos Pan-Americanos Master 
2020 realizada na Casa Civil da Prefeitura do Rio em 27/9/17, com a presença de Cris Lobo 
e Richard Soares pela prefeitura do Rio, Djan Madruga, Salvador Perrella, Edson Campelo e 
Luiz Desiderati pelo Cbem, Júlio Correa pela ABIH-RJ e Marcelo Abelha pelo Rio Convention 
Bureau. 
A pauta foi toda relativa aos Jogos Pan-Americanos Master 2020. 
Djan prestou esclarecimentos sobre o andamento da minuta de contrato junto à 
procuradoria informando que enviou-mail com alterações feitas, em conjunto com 
assessoria jurídica da ABIH, dirigido aos Procuradores António Sá e Rodrigo Gismondi a 
respeito dos 13 itens pendentes. Foi solicitada a gestão do Richard em obter a resposta do 
Procurador Antônio Sá visto que tanto o Gismondi quanto o Cassius estão de férias.  
Foi registrada com satisfação a inclusão dos Jogos Brasileiros Máster /evento teste para os 
Jogos Pan-americanos dentro do calendário de Janeiro a Janeiro da Riotur /Governos 
Federal e Estadual. Djan e Salvador registraram que estiveram presentes no domingo no 
Parque Olímpico na cerimônia oficial de lançamento do calendário quando conversaram 
inclusive com prefeito Marcelo Crivella, que continua motivado com os máster games e 
dizendo ele que essa inclusão ajudaria a viabilizar financeiramente o evento. Richard pegou 
o telefone e ligou para o Lúcio agradecendo a iniciativa e pedindo a presença dele ou de 
representante da Riotur nas nossas futuras reuniões. Djan falou do interesse da Guarda 
Municipal em participar dos Jogos e que achava interessante que eles fossem convidados 
para essas reuniões, mas o grupo achou melhor que isso só acontecesse após a assinatura 
do contrato. Foi mencionada a iniciativa do diretor do Rio Convention Bureau Michael Nagy 
para que nós instituíssemos uma grande campanha com o tema "Esporte para Todos" no 
Rio de Janeiro agregada aos Master Games e que seriam importantes termos apoio da 
prefeitura nesse sentido. Richard disse que quando o contrato fosse assinado isso seria fácil 
de conseguir junto à área de marketing no qual ele tem contato próximo. 
Terminamos assim agradecendo a todos e esperando sua presença na reunião deste dia 
4/10 às 16h. 
 
 

Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 2017. 
 
 


