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ATA DA 62ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PANAMERICANOS MASTER.  
Realizada em 30/8/18 na Casa Civil da Prefeitura do Rio com a presença do Subsecretario de 
Eventos Rodrigo Castro, Gustavo Miranda da CVL, Victor Travancas, coordenador de captação de 
recursos da Prefeitura, Salvador Perrella , Luiz Desiderati e Djan Madruga do CBEM. 
  
Djan perguntou ao Subsecretário Rodrigo como andavam as negociações com a Coca-Cola para 
pagamento da taxa de USD $100,000, este respondeu que existe uma proposta da empresa para 
fazer uma ativação de verão e que eles estão tentando que essa ativação seja autorizada em 
contrapartida por um patrocínio da Coca-Cola aos Master Games e daí poderíamos vencer essa 
etapa para pensar com mais calma nas próximas. Disse que havia conversado com o secretário 
Messina, que havia dado o ok para essa negociação. 
Rodrigo apresentou o Victor Travancas, novo coordenador de captação de recursos, que poderia 
ajudar o nosso projeto.  
Victor deu uma longa explanação sobre a sua atuação e as perspectivas que existem nessa área. 
Disse que existe até 2019 um total de $700 milhões de reais para serem captados via emendas 
parlamentares que ainda não foram buscados, dinheiro que ainda não chegou nem na saúde e na 
educação, pela ausência de projetos. 
Djan perguntou como isso poderia ajudar na viabilização dos Master Games.  
Victor esclareceu que devíamos trabalhar duro nos próximos trinta dias, pois ainda é possível buscar 
recursos para o ano que vem via emendas parlamentares, procurando Deputados e Senadores e 
solicitar que eles façam emendas no orçamento destinadas aos Jogos Master. 
Disse que poderia ajudar desde que tivesse uma carta do Prefeito ou do Secretário Messina o 
indicando para trabalhar nessa captação. 
Djan solicitou então ao Subsecretário Rodrigo ajuda na confecção dessa carta. 
Sobre as emendas Victor disse ainda que se o Deputado coloca no orçamento agora, em março 
temos que apresentar um projeto, e que em junho após aprovação o recurso estará empenhado. 
Luiz perguntou se era via SICONV do Ministério do Esporte e Victor esclareceu que o dinheiro pode ir 
para o Ministério do Esporte como vir direto para uma área da prefeitura a ser designada. 
Sugeriu ainda que buscássemos no mercado uma assessoria jurídica para nos ajudar a fazer o 
projeto e captar, e que existem algumas que fazem bem isso. 
Victor disse também que podíamos procurar o grupo de captação Internacional da prefeitura e outro 
também de captação na Secretaria de Fazenda, ou o "Fomenta Rio" criado pela Prefeitura onde o 
presidente é o Paulo Protásio, que preside essa empresa pública, disse ainda que a própria Casa 
Civil tem uma Subsecretaria de Projetos. 
Com esse relato terminou a reunião deste dia 30/8/18 de planejamento dos Jogos Pan-americanos 
Master. Com isso todos são convidados para a próxima reunião que se realizará nesta quinta-feira 
às 16 horas na CVL. 

 
 

Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 2018. 


