
ATA DA 71ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 

ATA da 71a REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 2020. 
Realizada em 25/10/18 no Centro de Operações Rio com as presenças de Alexandre Cardeman CEO 
do COR, Vitor Sá e Luiza Dudenhoeffer também do COR, Gustavo Miranda da CVL, Leandro 
Monteiro, William França e Amanda Maia dos Santos da SUBPEV, Danilo Nascimento da 
SEOP/SUBOP, e pelo CBEM Fábio Fleischhauer, Salvador Perrella, Luiz Desiderati, Edson Campello e 
Djan Madruga. 
 
Assunto: Definição de Plano de Ação para os Jogos Pan-americanos Master 2020 
 
Apresentação do evento e início de alinhamento operacional. 
 
 II – Entidades Participantes: 
 
1.       CBEM 
 
2.       COR 
 
3.       CVL 
 
III – Deliberações: 
 
. SUBPEV Apresentou site do evento 
https://www.pmg2020.rio/ com a contagem regressiva para os jogos mostrando que faltavam 679 
dias ,3 horas e 44min. Foi dito que há também Instagram @pmg2020. CBEM solicitou barra de 
informações no site para reconhecimento dos patrocinadores. 
 
. COR vai fazer uma apresentação do que pode oferecer para os Master Games. 
· COR se propôs a fazer um levantamento do modelo operacional utilizado nas Olimpíadas e das 
lições que aprendidas com base no "debriefing" da Rio2016. Foi citado o CIMU como base de 
informações. 
 
. COR se colocou à disposição do CBEM para auxílios tecnológicos, inclusive para questões do site do 
evento (conforme solicitação do CBEM);  
. Foi citado um exemplo da Rio 2016 onde a TIM tinha um software para localização das pessoas que 
estavam se locomovendo na cidade. 
· SUBPEV fará a coordenação entre as diversas áreas de esporte da Prefeitura, como as Academias 
da Terceira Idade, Academias Cariocas, Arenas do Legado Olímpico ,Vilas Olímpicas e Clube do 
Servidor Municipal. O objetivo é incentivar mais adesões ao evento e trazer o “espírito do Esporte 
para Todos”, determinado pela Internacional Master (IMGA), para servir como mote dos Jogos na 
Cidade; 
. CBEM solicitou auxílio para aproveitamento dos profissionais de educação física que são Guarda 
Municipais tanto quanto da Secretaria de Educação que estariam disponíveis para ministrar 
atividades no clube do Servidor Municipal . CBEM citou ainda o oferecimento do comando da Guarda 
Municipal e da SUBEL que teriam 7 profissionais para disponibilizar aguardando apenas a 
formalização disso. SUBPEV ficou de coordenar essa ação. 
SEOP/SUBOP ficou de ajudar na interface com a Guarda Municipal. 
 
 .CBEM solicitou auxílio da Prefeitura para criação da Matriz de Responsabilidades dos Master 
Games; 
 



· COR ofereceu uma posição para um ponto focal de planejamento do CBEM ficar dentro do COR e 
atentou sobre a necessidade de criarmos cronogramas e metas baseadas no caderno de encargos. 
CBEM ficou de apresentar o caderno de encargos na próxima reunião. 
 
 
IV – Anexos: 
 
1.     CBEM Apresentação AMG 2020; 
 
2.     CBEM COJO AMG 2020; 
 
V – Lista de Presença: 
 
Obs: Lista colada no corpo do e-mail para facilitar leitura em dispositivos móveis. 
 
Próxima reunião: 
 
Data: No dia 01/11 na CVL sala 4 às 15h. 
 
 

Rio de Janeiro, 25 de Outubro de 2018. 


