
ATA DA 74ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 

ATA DA 74a REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 2020. 
Realizada dia 22/11/18 no COR com as presenças de Alexandre Cardeman CEO do COR, Rodrigo de 
Castro  Subsecretário da SUBPEV, Cris Lobo da SUBLO, Djan Madruga, Edson Campello,  Fábio 
Fleischhauer, Luiz Desiderati e Salvador Perrella do CBEM, Vitor Sá , Malena Nunes e Luiza 
Dudenhoeffer do COR e Amanda Maia da SUBPEV. 
 
I – Assunto: 
 
Alinhamento do planejamento para realização dos Jogos Panamericanos Master 2020. 
 
II – Participantes: 
 
1.       CBEM 
 
2.       COR 
 
3.       SUBPEV 
 
4.       SUBLO 
 
III – Deliberações: 
 
· COR agendou conferência no dia 29/11 com CBEM, IPLAN e responsáveis pelo software cedido pela 
IMGA, para apresentação do sistema; 
 
· CBEM irá solicitar à IMGA postergação do prazo para envio do plano de marketing. Solicitou à PCRJ 
auxílio para divulgação no Brasil e também com contatos para divulgação no exterior; 
 
· COR informará ao CBEM formato de divulgação de grandes eventos já utilizado pela PCRJ e junto 
com SUBPEV solicitarão auxílio à CRI, RIOTUR e EMBRATUR para trocar informações sobre 
divulgação no exterior. COR tentará resgatar plano de marketing Olímpico; 
 
· SUBPEV sugeriu divulgação do Master Games em eventos esportivos na cidade; 
 
· COR fará um levantamento de informações sobre possíveis redes próximas à praia da Macumba, 
para testar transmissão no evento de surf do dia 01/12. Solicitou à CBEM próximos eventos 
preparatórios para checar infraestrutura de rede próxima aos locais de evento; 
 
· SUBPEV ficou de analisar possibilidade da criação de banner de divulgação Master Games para o 
evento de surf do dia 01/12; 
 
· SUBLO fará alinhamento com imprensa da PCRJ sobre divulgação do evento de surf como evento 
preparatório Master Games; 
 
· SUBPEV sugeriu convidar Barbara da CVL para trabalho de engajamento junto aos servidores e 
residentes da cidade; 
 
· SUBPEV solicitou que CBEM envie sugestão de calendário de eventos preparatórios para analisá-los 
e agilizar o processo de aprovação. CBEM ficou de enviar calendário até dia 06/12. SUBPEV precisa 
do calendário para verificar possíveis conflitos com a Copa América; e residentes da cidade; 



 
· SUBPEV solicitou à CBEM que envie com urgência calendário de eventos-teste para evitar possíveis 
conflitos com outros eventos na cidade; 
 
· CBEM ressaltou importância de local físico para oficialização do COJO e do Conselho. SUBPEV e 
COR farão busca por local, porém solicitaram que criação do conselho e COJO sejam feito pelo 
jurídico do CBEM no próximo mês. PCRJ poderá nomear servidores após criação. COR irá 
disponibilizar até 20 computadores para COJO; 
 
· CBEM reforçou necessidade de conseguir isenção de ISS para patrocinadores. SUBPEV levará 
questão ao Secretário da CVL, após CBEM enviar minuta criada; 
 
· SUBPEV sugeriu evento no dia 13/12 de imersão no planejamento do Master Games com todos os 
envolvidos nos Jogos. CBEM enviará proposta de cronograma (separado por GTs) e SUBPEV 
informará local. Produto do encontro deve ser a Matriz de Responsabilidades.    
 
Com o relatado concluiu-se a reunião ficando a próxima para esta quinta-feira às 15 horas no COR. 
 
 
 

Rio de Janeiro, 22 de Novembro de 2018. 


