
ATA DA 76ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 

ATA da 76a REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 2020. 
Realizada dia 6/12/18 no COR com as presenças de Alexandre Cardeman CEO do COR, Patrícia 
Amorim  Subsecretária da SUBLO, Roberta Pinto e Rogério Pimenta da SUBLO, Michel Lima da 
SUBEL, Djan Madruga, Edson Campello,  Fábio Fleischhauer, Luiz Desiderati e Salvador Perrella do 
CBEM, Vitor Sá  e Malena Nunes e do COR.  
 
Pauta: DEBRIEFING do evento Preparatório de surf e alinhamento do planejamento dos Jogos Pan-
americanos Master 2020. 
 
II – Participantes: 
 
1.       CBEM 
 
2.       COR 
 
3.       SUBEL 
 
4.       SUBLO 
 
III – Deliberações: 
 
·         CBEM apresentou DEBRIEFING do evento preparatório de Surf realizado dias 1 e 2 de 
dezembro na praia da Macumba. Foram mostrados relatórios de: inscrições por estado, check-list de 
responsabilidades, cronograma de atividades, fotografias das estruturas na praia e foi dito que o 
organizador do evento preparatório do SURF (Almir) seria o mais indicado para assumir o cargo de 
"Venue Manager" da instalação - Praia da Macumba. CBEM disponibilizou “relatório de falhas” e 
sugeriu que nos futuros eventos preparatórios houvesse o acompanhamento de uma entidade como 
a FGV para fazer avaliação do impacto econômico do evento, pois isso deverá ser feito nos Jogos 
Pan-americanos Master conforme consta no contrato com a IMGA. 
 
·         CBEM sugeriu que o dia de imersão para planejamento Master, inicialmente planejado para 
dia 13/12 aconteça em janeiro de 2019, em função de ainda estarem sendo escolhidos os nomes 
que vão trabalhar no comitê Rio Master 2020, e seria importante a presença deles nessa imersão; 
 
·         CBEM informou que conseguiu da IMGA uma extensão de 6 meses de carência para 
apresentação de plano de marketing, mas que foi alertado por ela que era do "nosso maior 
interesse" que isso acontecesse antes desse prazo e solicitou auxílio da prefeitura para divulgação 
dos Jogos em eventos no Brasil e exterior. CBEM enviará um calendário com eventos master onde 
seria interessante a divulgação; 
 
·         COR informou que não há uma divulgação oficial da prefeitura para engajamento de 
servidores e sugeriu espaço dentro do Canal do Servidor e Carioca Digital. CBEM se colocou à 
disposição para fornecer calendário de eventos esportivos para engajamento e divulgação aos 
servidores da PCRJ; 
 
·         SUBLO ressaltou importância em envolver a comunicação do Gabinete da Prefeitura para 
todas as questões que envolvem marketing e divulgação, sugeriu ainda que se pensasse no 
envolvimento das empresas municipais que têm grandes equipes esportivas, estimulando, por 
exemplo, duelos entre Guarda Municipal e Comlurb. Disse ainda que se déssemos brindes para  



estimular a participação dos servidores.  COR sugeriu que próxima reunião seja sobre marketing 
com todos os "stakeholders" necessários; 
 
·         SUBEL solicitou ajuda à SUBPEV para a realização dos Jogos INTERVILAS (previsão: 
nov/dez/2019). CBEM sugeriu juntar os INTERVILAS com Programas dos Servidores para os Master 
Games; SUBEL disse ainda que estariam realizando competições master dentro dos seus 
equipamentos bem como no INTERVILLAS do ano que vem. 
 
·         SUBEL sugeriu que os participantes de eventos preparatórios ganhem uma isenção ou 
subsídio de taxa para o PAMG 2020, e que seja estudada uma isenção de taxas em eventos 
preparatórios para servidores. 
 
·         CBEM se mostrou aberto às sugestões, porém lembrou que questões envolvem não só 
recursos (patrocínio) como também análise de viabilidade econômica junto à plataforma de 
inscrições da IMGA (utilizada para os Jogos); 
 
·         COR informou que a minuta de lei para isenção de ISS, enviada pelo CBEM, deve ser 
prioridade na próxima semana e deve agendar reunião com a PGM no início da próxima semana; 
Disse também que continuava interagindo junto com a CVL para conseguir o espaço da sede do 
comitê Rio Master 2020. 
 
·         CBEM questionou a possibilidade de se recuperar as quadras do Aterro do Flamengo para 
realização do Fut 7. COR sugere verificar questão com Superintendente da Zona Sul e pensar em 
um plano B, como o Parque dos Atletas; 
         CBEM lembrou a importância de se pensar no legado e que o INTERVILLAS era um desses 
casos muito positivos pela inclusão da atividade Master, bem como se deixássemos no Rio os Jogos 
Municipais Master  após 2020. 
 
Com o relatado encerrou-se essa reunião ficando marcada a próxima para esta quinta-feira às 15 
horas no COR. 
 
 

Rio de Janeiro, 06 de Dezembro de 2018. 


