
ATA DA 77ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 

ATA da 77a REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 2020, 
realizada no dia 13/12/18 no COR com as presenças de: Alexandre Cardeman, CEO do COR, 
Leandro Monteiro  da SUBEV, Cris Lobo da SUBLO, Vitor Paulo Júnior   da Comunicação/CVL, Ricardo 
Trade da RIO2016, Julio Correa da ABIH-RJ, Djan Madruga, Edson Campello,  Fábio Fleischhauer, 
Luiz Desiderati e Salvador Perrella do CBEM, Vitor Sá e Malena Nunes do COR e David Cardeman 
voluntário. 
 
  
 
I – Assunto: 
 
Planejamento de Marketing para os Jogos Pan-Americanos Master 2020 e eventos preparatórios. 
 
II – Participantes: 
  
1.       ABIH-RJ 
 
2.       CBEM 
 
3.       COR 
 
4.       CVL 
 
5.       RIO 2016 
 
6.       SUBLO 
 
7.       SUBPEV 
 
III – Deliberações: 
 
·  CBEM enviará materiais de divulgação de eventos master à SUBPEV para servir como 
parâmetro na confecção dos materiais destinados aos Jogos Master 2020; 
 
· SUBPEV solicitou ao CBEM o calendário de eventos Master nacionais e internacionais para 
planejar a divulgação dos Jogos Master 2020. 
 
·  SUBPEV solicitou que junto ao calendário de eventos Master, sejam enviadas informações 
como estimativa de público, duração do evento e estrutura utilizada, além de outras informações 
importantes para decidir a melhor forma de atuação para divulgação; 
 
·  CBEM enviará à SUBPEV calendário de eventos preparatórios e informações sobre os Jogos 
Master 2020 (principalmente esportes e modalidades). As informações serão incluídas no site oficial 
(www.pmg2020.rio) em janeiro de 2019 e divulgadas nos canais da PCRJ; 
 
·         SUBPEV informou que divulgação dos Jogos Master 2020 será iniciada em janeiro de 2019 no 
evento que ocorrerá nos dias 16 e 29 em Niterói. 
 
·  SUBPEV sugeriu concentrar divulgação em canais digitais a fim de reduzir custos. CBEM 
concordou; 



 
·  COR sugeriu divulgação dos Jogos em competições de grande público que ocorram na cidade 
(ex: Vídeo no Campeonato Carioca de Futebol); 
 
· RIO2016 sugeriu divulgação direcionada ao público master, ressaltando divulgação nas 
federações. Destacou a importância em mostrar que os Jogos Master 2020 mantém a sequência de 
grandes eventos na cidade (legado); 
 
·         SUBPEV informou que plano internacional de marketing será iniciado na primeira semana de 
2019, após troca de Governos;  
 
. A Comunicação/CVL disse que a divulgação internacional que deveria contar com o 
envolvimento da RIOTUR e propôs que ela fosse convidada para uma reunião em janeiro quando 
esse tema for tratado. COR sugeriu que também fosse chamada a área internacional da prefeitura 
para auxiliar nesse sentido. 
 
 
· CBEM informou que será publicado edital para definir “gestor de hospitalidade”, responsável 
pela divulgação nas redes hoteleiras nacionais e internacionais; 
 
·  SUBPEV demonstrou preocupação com falta de divulgação dos Jogos Master 2020 na rede 
hoteleira durante o pico de turistas na cidade (Reveillon e Carnaval), caso ainda não tenha sido 
definido o gestor de hospitalidade. 
 
·  SUBPEV informou que irá produzir um vídeo com foco na preparação dos servidores da PCRJ 
para os Jogos, a fim de iniciar divulgação e promover o espírito “Esporte para Todos” dentro das 
áreas de esporte da Prefeitura; 
 
·  CBEM cobrou maior engajamento da Prefeitura para coordenar as suas distintas áreas de 
esporte. COR irá agendar reunião com representantes da PREVRIO para definir ações sobre o 
programa no Clube dos Servidores; 
 
· CBEM solicitou que SUBPEV/COR envie um ofício para que GM possa disponibilizar 4 
profissionais de educação física ao projeto do Clube dos Servidores; 
 
·  COR informou que espaço físico no CCU será disponibilizado, inicialmente, para sede do 
CBEM. COR disponibilizará até 20 computadores. A cessão do mobiliário ainda será definida; 
 
· RIO2016 disponibilizou à CBEM sala de reunião em sua sede, situada na Rua Assembleia, 10.   
 
.  CBEM perguntou a SUBPEV se havia alguma novidade na captação de patrocínios para os 
Jogos e a resposta foi que ainda não, e o CBEM pediu então que houvesse uma comunicação efetiva 
entre as duas no processo para não haver duplicidade na comercialização. 
 
.  Com o relatado encerrou-se essa reunião ficando a próxima marcada para  quinta-feira que 
vem em horário a ser confirmado no COR. 
 
 

Rio de Janeiro, 13 de Dezembro de 2018. 


