
ATA DA 73ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 

ATA da 73a REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 2020. 
Realizada em 08/11/18 na Casa Civil da Prefeitura do Rio com as presenças de Malena Nunes e Vitor 
Sá do  COR  e de Luiz Desiderati, Edson Campello , Salvador  Perrella , Fábio Fleischhauer e Djan 
Madruga pelo CBEM. 
 
I - Assunto: Continuação das discussões do Plano de Ação para os Jogos Pan-americanos Master 
2020. 
 
 II - Entidades Participantes: 
 
1.       CBEM 
 
2.       COR 
 
III – Deliberações: 
 
Malena solicitou um calendário dos eventos teste e preparatórios para ter no radar. 
 
Djan falou do evento Preparatório de surf que acontecerá no dia primeiro de dezembro e que 
precisava de ajuda na legalização e que deveríamos usá-lo já como teste na comunicação, que isso 
nos ajudaria a testar nossa capacidade e entrosamento. Citou que haverá transmissão ao vivo pela 
web e que os organizadores estão precisando de link para isso, e como a prefeitura teria uma 
unidade móvel talvez pudesse cedê-la e em contrapartida teria espaço publicitário na transmissão. 
Malena ficou de verificar essa possibilidade inclusive de marcar uma reunião com o pessoal de 
publicidade da prefeitura para definir de que maneira a comunicação poderia ajudar. Disse que 
talvez incluindo no Pórtico dos Servidores um "fast track" para sua inscrição. Ela tentaria organizar 
reunião na segunda-feira seguinte com a área de comunicações. 
 
Edson ficou de cadastrar o evento no portal eletrônico da prefeitura e apresentar em seguida para o 
Leandro na SUBPEV. 
 
Djan falou de a necessidade começar a trabalhar na plataforma digital de comunicações e pediu que 
fosse marcada uma reunião no COR com o pessoal de tecnologia e que buscaria com a IMGA  
informações sobre o hardware e software necessários. 
 
Dr. Fábio perguntou sobre o espaço disponível para o COJO funcionar em face de urgência da sua 
criação e início de operações. 
 
Djan falou sobre a importância de termos procedimentos e planejamento mais detalhados para a 
operação dos Jogos. 
 
Vítor se comprometeu a apresentar as soluções utilizadas pelo COR durante os Jogos Rio 2016, e 
informou que o COR pode alinhar com IPLAN possíveis alterações para o Master Games. 
 
Malena falou da importância da presença da Estácio também no processo, como aconteceu na 
Olimpíada, que a universidade teria laboratórios que poderiam ajudar e sugeriu um grupo de 
trabalho envolvendo Estácio + IPLAN + COR + CBEM. 
 
Fábio pediu uma reunião específica da área comercial para afinar e alinhar a captação dos recursos. 



Djan relatou que o Rio Convention Bureau entregou uma versão de tradução juramentada do 
contrato, que está sendo analisada para posteriormente ser anexada ao processo, e com isso 
concluir legalmente a assinatura do contrato. 
 
Lembrou ainda que existe um prazo de primeiro de dezembro para entrega do plano inicial de 
marketing dos Jogos. 
 
Edson disse que na divulgação internacional deveriam entrar os eventos de cada entidade master. 
Luiz manifestou sua preocupação com a data da Fórmula Indy em 2020 para não coincidir com a 
data dos Jogos Panamericanos. Dr. Fábio lembrou a impossibilidade de isso acontecer em função da 
exclusividade no período assinada pelo prefeito no contrato com a IMGA. 
 
Djan citou sua preocupação com o legado e disse que teve um encontro dois dias antes com a 
inspetora Tatiana num evento público e que ela reforçou que cederiam os profissionais de educação 
física para o projeto do Esporte Master na prefeitura no Clube do Servidor Municipal. 
 
Malena disse que ia ativar o William naquele grupo de forma que isso andasse. 
 
Com o que foi narrado concluiu-se a reunião sendo a próxima marcada para esta 5a f dia 22/11 no 
COR às 16h. 
 

Rio de Janeiro, 08 de Novembro de 2018. 


