
ATA DA 68ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 

ATA DA 68ª Reunião do Grupo de Trabalho dos Jogos  Panamericanos Master realizada em 
04/10/2018, na Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro com a presença de Rodrigo de Castro 
Subsecretário de Eventos, Gustavo Miranda da Casa Civil, Leandro Monteiro da SUBPEV, Roberta 
Pinto e Rogério Pimenta da SUBLO, Salvador Perrella, Djan Madruga, Édson Campello e Luiz 
Desiderati pelo CBEM. 
 
Rogério Pimenta esclareceu que o pagamento da IMGA não tinha sido efetuado ainda até esse dia 
porque houve um problema em relação a um dos bancos que discordava do formato da concorrência 
e que por isso estavam buscando outros dois para poder efetuar a transferência. Leu mensagem do 
Santander dizendo que discordava do código 4757 mais o ajuste da alíquota IOF etc. A prefeitura 
estava achando que o certo era o enquadramento segundo o artigo 158, portanto estava buscando 
os outros bancos privados, pois se houvesse imposto o empenho não cobriria. 
Depois falou-se da busca de patrocínio e Djan esclareceu que o CBEM estava conversando com 
várias empresas incluindo o Bradesco e perguntou sobre as negociações da prefeitura com o 
Santander e Leandro disse que não se falou de valores com eles ainda. 
Rogério Pimenta então perguntou sobre os custos do evento e Djan  esclareceu que iniciavam com  
USD $3 milhões, pois esses seriam os custos básicos do evento segundo a IMGA, sem  mídia on e 
offline,  captação ou marketing internacional,  constituição  e operação do COJO. Luiz mostrou então 
os custos dos Master Games de Nice, Ligagno e Vancouver esclarecendo de onde vinha a base de 
custos do nosso evento.  Djan propôs então que unificássemos o nosso projeto comercial para 
atender a necessidade de custos da prefeitura e do CBEM e que isso fosse melhor discutido numa 
próxima reunião. 
Rogério perguntou sobre a organização técnica dos Jogos e ofereceu o Miéscimo, Djan  disse  que 
era muito longe para o master internacional, que teria que usar transporte público, pois era regra da 
IMGA que os organizadores fornecessem áreas de competição próximas de transporte público, bem  
acessível. 
Foram acertados os pontos para a realização do evento de assinatura do contrato dos Jogos Pan-
americanos Master Rio 2020 e o subsecretário Rodrigo ficou de confirmar se a data será 9 ou 10 de 
outubro. Pois havia ainda necessidade da comunicação sobre árvore de Natal da Prefeitura e não 
sabiam se iam fazer isso junto com os Master Games e que estavam fechando também um evento 
de fórmula 1 e que poderiam ser os 3 eventos comunicados numa mesma cerimônia ainda por 
decidir. 
De qualquer forma se discutiu a possibilidade de acontecer o evento exclusivo para o Master Games 
no Palácio da Cidade no salão com capacidade para até 150 lugares. E na mesa estariam o Prefeito, 
o presidente da IMGA, os subsecretários Rodrigo Castro e Patrícia Amorim e Djan Madruga. 
O Subsecretário Rodrigo falou depois da necessidade da criação de um grupo estratégico mais 
focado no processo decisório e lembrou ainda da necessidade da boa comunicação, de trabalharmos 
o site, folhetos informativos com o endereço oficial dos Jogos. 
Djan concordou lembrando que faltavam 23 meses para os Jogos e que era importante nos 
organizarmos melhor. 
Com o acima relatado, terminou a reunião de mais este dia de trabalho, aguardando todos na 
próxima reunião, você realizar nesta quinta feira dia às 17:00 horas na CVL. 
 
 

Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2018. 


