
ATA da 80a REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-

AMERICANOS MASTER 2020,  

 

realizada em 10/1/19 no COR, com as presenças do Prefeito Marcelo Crivella (no 

início), do Vereador Felipe Michel,  do Subsecretário Rodrigo de Castro da SUBPEV,  

subsecretária  Patrícia Amorim da SUBLO, do CEO do COR Alexandre Cardeman, 

Mônica Fernandes e Valéria Lima da SETUR, Roberta Pinto e Rogério Pimenta da 

SUBLO, Renan Rocha da CNX, Márcio Cunha, Márcio Valente da SUBPEV/COR, 

Ricardo Trade Rio 2016, David Cardeman, Thiago assessor do vereador,  Vitor Sá 

do COR, Fábio Fleischhauer ,Edson Campelo, Luiz Desiderati, Salvador Perrella e 

Djan Madruga pelo CBEM. 

 

I – Assunto: 

 Acompanhamento de pendências relacionadas ao planejamento dos  Jogos Pan-

americanos Master 2020. 

 

 II – Participantes: 

 

1.      Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

 

2.       CBEM 

 

3.       COR 

 

4.       RIO2016 

 

5.       SETUR 

 

6.       SUBLO 

 

7.       SUBPEV 

 

 

 III – Deliberações 

 

       Prefeito Crivella esteve presente no início da reunião lançou o desafio de 

lançarmos um projeto com a ideia "Cintura Fina" que seria uma motivação para os 



servidores perderem peso praticando atividade física e usando os Master Games 

como atrativo. 

 

·        Subsecretario Rodrigo elogiou a presença do vereador Felipe Michel, que é 

segundo ele extremamente ativo no legislativo municipal em questões que os 

Master Games podem ser encaminhadas ,elogiou também a presença do Márcio 

Cunha ,ex-consultor do Rock in Rio, Riozoo, Rio 2016 e que poderia ajudar muito 

na organização dos Master Games, o mesmo disse sobre Márcio Valente que vem 

com a chancela do Cardeman. Disse ainda que este e um grande "momento de 

virada" no grupo de trabalho pois a prefeitura conseguiu a localização do Comitê 

Organizador com sede no CCU. Falou do plano de comunicação para os Jogos aos 

cuidados do Leandro Monteiro.Que a SUBPEV já iníciou conversas com 

organizadores dos eventos de esportes da cidade (SUDERJ e outros), solicitando 

divulgação dos Master Games em seus eventos. Que a SUBPEV preparou estruturas 

e materiais de divulgação para ativar esses eventos.  

 

·         CBEM informou que terá reunião com Rede Globo para alinhar possível 

divulgação dos Jogos Master que ajudou a inserir atletas master no elenco do novo 

programa dos sábados de tarde chamado “Tá Brincando”. 

 

·          Leandro da SUBPEV mostrou site dos Jogos com a contagem regressiva já 

no ar em: www.pmg2020.rio . E já com as informações passadas pelo CBEM e 

sugeriu próxima reunião de marketing para o dia 31/01 às 15h; Malena lembrou 

que nós temos que entregar um plano de marketing para a IMGA até primeiro de 

julho próximo.  

Malena disse que tentaria trazer o Vitor da publicidade para uma próxima reunião. 

·         Subsecretaria Patrícia Amorim da SUBLO questionou o Vereador Felipe 

Michel sobre a possibilidade de incluir os Jogos Master 2020 em seu Projeto de Lei 

do incentivo ao esporte através de aditivo. O Vereador informou que há 

possibilidade, após conhecer o teor dos Jogos Master; 

 

·         COR ressaltou a necessidade de se construir uma matriz de 

responsabilidade, bem como separar as próximas reuniões em grupos de trabalhos, 

os quais foram destacados: Comunicação, Jurídico e Engajamento. 

 

·         CBEM mencionou taxa de US$ 325.000,00 que deverá ser paga em julho de 

2019, e pede auxílio para busca de patrocínio;  Djan citou a planilha comercial em 

que mais de 100 empresas já foram prospectadas para Patrocinar os jogos e que  

era  importante ter maior  interação do CBEM com a  área  de captação da  

prefeitura para serem mais efetivos na comercialização. 

 

·         RIO2016 salientou a importância da celeridade na criação do COJO para 

agilizar a interface com os possíveis parceiros. E destacou os setores Jurídico e de 

Patrocínio, além dos órgãos públicos, como fundamentais para a realização do 

http://www.pmg2020.rio/


evento. Ricardo Trade falou da necessidade de serem nomeados funcionários, 

conforme houve na olimpíada, pareados com cada gestor do Comitê Organizador, 

ou seja um  "espelho com empoderamento" dentro da Prefeitura na respectiva 

área.  Dr.Fabio esclareceu está avançando com a criação jurídica  do comitê que 

chamará " Rio Master 2020". 

 

·         Voluntário David Cardeman informou sobre os Jogos Macabeus Mundiais, 

evento esportivo da comunidade judaica com mais de 8mil participantes. Se 

colocou à disposição para interface com a Macabi Rio, para divulgação dos Jogos 

Master 2020. 

          Rogério Pimenta da SUBLO repetiu pedido de inscrição acessível para 

pessoal da vilas Olímpicas e funcionários da prefeitura. 

 

.           Com esse relato encerrou-se a reunião ficando a próxima marcada para 

esta quinta-feira às 15 horas no COR. 

 

Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2019. 

 


