
ATA DA 7ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 
 
Segue abaixo a ata da nossa sétima reunião realizada na Subsecretaria da Casa Civil da 
Prefeitura do Rio de Janeiro em 16 de agosto de 2017. 
 
Presentes pela Prefeitura: Bernardo Monteiro, Richard Santos , Gustavo Bramili , Diego 
Blanc e Gustavo Miranda, pela ABIH-RJ Júlio Correia , pelo Rio Convention Bureau Marcelo 
Abelha, pelo CBEM Salvador Perrella, Edson Campello, Luiz Desiderati e Djan Madruga. 
 
A pauta foi Jogos Pan-americanos Master de 2020. 
Richard esclareceu que já foi mandado o Ofício ao Ministro Leonardo Picciani e trouxe uma 
cópia do mesmo dizendo que esse projeto vai ser importante para agregar valores ao 
legado Olímpico e levantar a economia e o turismo no Rio de Janeiro. 
Djan apresentou as alterações no orçamento conforme solicitação do Gustavo Bramili 
dizendo que foi feita uma redução dos custos da prefeitura no apêndice A de R$ 9.897.000 
para $9.307.000 nos custos de rádios Nextel e marketing. Djan esclareceu que essa 
redução era para fazer a prefeitura confortável com o evento onde ela era uma parceira e 
não uma patrocinadora. 
Diego falou que também poderia haver redução de custos de telefonia usando linhas fixas 
para cada venue e argumentou que se cortássemos custos de marketing poderia prejudicar 
o evento. 
Sobre a rubrica de TI no orçamento Gustavo Miranda sugeriu uma parceria com o IPLAN 
para aproveitamento de servidores na ativa e até mesmo de aposentados e que o fundo de 
reserva ali proposto estava pequeno e sugeriu que alguns cortes a serem feitos pudessem 
ser alocados para o fundo de reserva sendo apoiado por Bramili. 
Djan observou que via a parte médica e os transportes como subestimados. 
Sobre o seguro Luiz Desiderati sugeriu uma consulta geral. 
Na parte dos eventos sociais Salvador ficou de cotar mais precisamente como seriam os 
custos e Bernardo quis saber como estavam previstos eventos sociais e Djan esclareceu que 
é importante manter sua concentração em Copacabana por uma questão de segurança 
descreveu como encontrou esses eventos no Panamericano de Vancouver e nos Jogos 
Mundiais da Nova Zelândia. Os participantes com crachás e convidados tinham acesso a 
uma área equivalente a um enorme galpão fechado entre 19 e 23 horas onde aconteciam 
shows com bandas ao vivo e DJ com bebida e comida comprada por cada um mais toda 
segurança para que as pessoas pudessem se divertir. 
Após mais discussões sobre o orçamento conseguimos cortar um pouco mais chegando a R$ 
9.253.000, ou seja, uma redução de 7% do orçamento anterior. Luiz ao final da reunião 
encaminhou o orçamento em nova planilha por e-mail então para o Bramili opinar. 
Júlio trouxe então o contato que ele fez por e-mail com o CEO do Rock in Rio Luis Justo 
onde apresentou o nosso grupo, os jogos e os eventos teste em 2017,18 e 19 e o Justo 
esclareceu que o Rock in Rio tradicionalmente acontece entre final de setembro e início de 
outubro, que a montagem se dá com 3 meses de antecedência, que pode sim pensar em 



potenciais sinergias conosco e que poderia ter uma reunião para falar sobre isso. O Julio 
sugeriu que ela fosse após o Rock in Rio desse ano. 
Salvador trouxe a informação sobre o evento dos Mil Dias dos Jogos que será no dia 7 de 
dezembro e a ideia trazida foi de usarmos painéis de publicidade da prefeitura para divulgar 
a informação dessa data. Richard ficou de ver os contratos de painéis de Publicidade 
eletrônica para ver o que poderíamos utilizar. Djan perguntou se teríamos condição de usar 
designers da prefeitura para fazer as artes desta comunicação e a resposta foi positiva. 
Djan levantou ainda a importância de falarmos do legado para que diferente da Olimpíada 
esse evento deixasse um legado muito concreto e que o grupo priorizasse o assunto. Citou 
o exemplo de deixarmos os Jogos Cariocas Master e atividades esportivas nas Vilas 
olímpicas para a comunidade de adultos. 
Com isso encerramos a reunião marcando para a quarta dia 23/8 a próxima. 
  
 

Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 2017. 


