
ATA DA 69ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 

ATA DA 69ª Reunião do Grupo de Trabalho dos Jogos  Panamericanos Master realizada em 
11/10/2018, na Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro com a presença de Leandro Monteiro da 
SUBPEV, Salvador Perrella, Djan Madruga, Édson Campello e Luiz Desiderati pelo CBEM. 
  
Djan iniciou pedindo o registro da marca dos Jogos pela prefeitura, Leandro disse que veria isso 
junto à procuradoria e falou que também providenciaria o domínio dos Master Games. 
Djan esclareceu que o site dos Jogos vai entrar na plataforma fornecida pela IMGA, conforme escrito 
no contrato. 
Sobre o contrato foram entregues ao Leandro cópias das duas vias que foram assinadas na 
cerimônia de quarta-feira (10/10) no Palácio da Cidade. 
Luiz pediu o vídeo que foi apresentado naquela cerimônia para publicação nas mídias sociais do 
CBEM e Leandro explicou a forma como isso podia ser baixado do instagram eventos.rio e divulgado 
através de um aplicativo chamado repost. 
Ainda sobre o início da divulgação Djan esclareceu que estava enviando a programação esportiva 
para a IMGA e que só após essa aprovação da programação teríamos o Ok para divulgação. Disse 
ainda que estavam tentando incluir o skate e a canoagem a pedido da prefeitura e que seriam 
procurados os respectivos presidentes desses esportes para negociar os detalhes técnicos e 
organizacionais. 
Sobre a comunicação dos Jogos Leandro falou de sua importância e que seria um cartão de visitas 
para o mundo e que era importante tratar disso com a Roberta Pinto da SUBLO e com Adriana da 
Assessoria do Rodrigo de Castro sobre a melhor estratégia. 
Leandro disse ainda que na hora que estivéssemos com o planejamento efetivado que seria feita 
uma reunião com todos os agentes da Prefeitura envolvidos e que ela poderia ser feita inclusive no 
auditório lá embaixo. 
Djan falou da importância de discutirmos o projeto comercial, pois tinham grupos sem contatos 
entre si comercializando os Jogos pela Prefeitura e pelo CBEM e que era importante termos um 
consenso do que estávamos buscando. Esse assunto ficou para ser decidido na próxima reunião. 
Djan terminou lembrando que só faltavam 23 meses para os Jogos. 
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 16:00 horas na CVL.. 
 
 

Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 2018. 


