
ATA DA 38ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 
Realizada em 28/3/18 na Casa Civil do Rio de Janeiro com as presenças de Gustavo 
Miranda pela prefeitura, Júlio Corrêa da ABIH-RJ, Eric Boulanger do Rio Convention 
Bureau, Djan Madruga, Salvador Perrella ,Edson  Campello e  Luiz Desiderati pelo CBEM 
e os convidados Juarez Carvalho da MCI e Rafael Wanderley, ex-EOM. 
 
Os assuntos tratados foram: 
 
Andamento do contrato na procuradoria geral do município do Rio, Miranda esclareceu 
que o processo seguiu para a PGM na segunda-feira e o Cassius entrou na sala dando a 
boa notícia que a PGM já havia devolvido o processo nessa quarta-feira dando seu de 
acordo mesmo com as ressalvas, mas que não havia ilegalidade para assinatura do 
prefeito. 
 
Do processo para pagamento da taxa da IMGA, Luiz apresentou a planilha refeita 
ajustando o valor do cronograma de desembolso com mesmo número final do apêndice A 
do contrato que estava com uma pequena diferença. Miranda solicitou o ajuste na 
questão cambial o que foi feito na hora e Luiz se comprometeu a mandar isso por e-mail 
para todos. 
 
Foi feita uma correção da ata de reunião número 35° que mencionava a questão do 
receptivo e a hospedagem dos Jogos em 2020 ficarem sob responsabilidade do RCB e 
ABIH. Isso foi solicitado pelo RCB, e Eric esclareceu que por uma questão legal não era 
possível que o RCB e a ABIH executassem o receptivo e a hospedagem de eventos, e que 
isso normalmente era feito por um agente do mercado.  E no caso dos Master Games a 
sua recomendação era que fosse feito pela MCI, que esteve presente desde o início do 
processo de candidatura onde atuou a na confecção do caderno de encargos e forneceu 
informações importantes para o receptivo e hospedagem. Eric disse ainda que o RCB 
Convention estaria junto da MCI ajudando na negociação com o trade. Juarez aproveitou 
a oportunidade para apresentar a MCI e explicou que ele como diretor da empresa 
colocaria desde já os seus 64 escritórios em 32 países para ajudar na promoção do 
evento potencializando e buscando inscrições para os Master Games. Eric aproveitou 
para falar sobre a questão da inclusão do Room tax que entraria para o RCB e Salvador 
aproveitou para pedir uma parte para custeio do CBEM, isto ficou de ser discutido melhor 
em futuras reuniões.  
 
Júlio ratificou pela ABIH-RJ a posição do RCB em relação à operação de receptivo e 
hospedagem dizendo que nos Jogos Olímpicos e Copa do Mundo realmente eles 
trabalharam com agentes do mercado. Disse que mais à frente quando o COJO fosse 
formado se trataria melhor dessa discussão, mas que a ABIH não tinha condições nem 
gente para operacionalizar receptivo nem hospedagem e reforçou a capacidade da MCI 
de assumir essa função. 
 
Sobre constituição do COJO Edson esclareceu que está conversando com o escritório de 
advocacia Trengrouse que prometeu apresentar uma minuta no próximo fim de semana e 
que futuramente traria isso para a reunião desse grupo. 
 
Do Legado dos Máster Games Djan disse que houve uma conversa sobre esse assunto 
com a Guarda Municipal, que está cuidando do Clube do Servidor Municipal em frente à 
Prefeitura, e que eles manifestaram interesse em abrir horários para atividades 
esportivas voltadas aos funcionários e colaboradores que trabalham nesses prédios e que 
falou também com a Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno (CBPM), que estaria 
interessada em custear parte de desse projeto desde que envolvendo biathlon, ou seja, 
natação e corrida no clube e com atividades envolvendo adultos e crianças. Djan disse 
que nas próximas reuniões traria mais informações a respeito. 



Sobre a audiência com o secretário do ME Rogério Sampaio, ela foi agendada para esta 
segunda-feira dia 2 de Abril e Djan disse que era importante levar um documento da 
Prefeitura para apresentar ao secretário. 
 
Sobre o Convênio com o Ministério do Esporte Djan reforçou a importância de 
trabalhamos duro para buscarmos os R$11 milhões solicitados ao ME.  
 
E conforme tratado na última reunião em que foi dito precisarmos de uma pessoa de 
marketing para nos ajudar com as planilhas apresentou o Rafael Wanderley que havia 
trabalhado na Empresa Olímpica Municipal nos Jogos Olímpicos do Rio com sucesso e 
também em outras empresas na área de marketing.  
Luiz mostrou para ele as planilhas do ME e Rafael fez varias perguntas e considerações 
de marketing aos presentes. Luiz ficou de enviar essas planilhas por e-mail para o Rafael 
preparar um planejamento de Marketing e decupagem das mesmas em formato que 
possa ser apresentado para o Ministério do Esporte. 
 
Isto é o resumo do que foi tratado e esperamos contar com todos na próxima reunião a 
se realizar nesta quinta-feira às 16 horas na CVL. 
 
 

Rio de Janeiro, 28 de Março de 2018. 
 


