
ATA DA 42ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 
Realizada em 26/4/18 na Casa Civil do Rio de Janeiro com as presenças pela Prefeitura de 
Gustavo Miranda e Gustavo Bramili, pela ABIH-RJ  de Júlio Correa,  pelo CBEM de Djan 
Madruga, Salvador Perrella, Edson Campello e  Luiz Desiderati e convidado Rafael Wanderley 
ex marketing da Olimpíada Rio 2016. 
 
Os assuntos tratados foram: 
 
Andamento do contrato e do processo na CVL e Djan esclareceu que havia falado com a 
Subsecretária Grazy e ela disse que estava prevista uma conversa com o secretário Messina no 
final dodia para despachar o nosso processo.  
 
Bramili manifestou mais uma vez sua preocupação com o andamento lento do nosso processo 
em função do compromisso financeiro previsto para julho do pagamento da taxa a IMGA. 
 
Do Legado dos Máster Games, Djan se lembrou da conversa que ele e Salvador tiveram com a 
Grazy, que agora é Subsecretária Executiva da Assistência Social, sobre fazermos atividades 
para o público adulto e idoso nas academias de terceira idade nas praças, motivando as 
pessoas a praticarem esportes Master, com foco nos Jogos Pan-americanos de 2020. Isso 
estabelecido deixaria um grande no Rio de Janeiro e que a resposta dela foi positiva 
demonstrando grande interesse em levar essa ideia adiante. 
 
Miranda esclareceu que tentou contato com o Subsecretário de Esporte, mas ainda não teve 
sucesso. 
 
Rafael foi então convidado a fazer sua apresentação sobre plano de marketing e divulgação 
dos Jogos Pan-americanos, o que fez na forma de planilhas apresentadas no projetor 
mostrando a perspectiva de já começarmos a divulgação internacional esse ano tanto nas 
mídias sociais quanto "in loco" nos eventos Master que acontecerão no Brasil e pelo mundo. 
Que o foco principal estaria nos Jogos Asiáticos Master, na Malásia em setembro, e que uma 
visita a Vancouver, local dos últimos Master Games das Américas, seria fundamental. Disse 
ainda que conversou com o Juarez da MCI, que esteve anteriormente na nossa reunião, sobre 
ajuda dos seus escritórios internacionais para essas ações. 
  
Luiz reforçou a importância de colocarmos no ar o site dos nossos Jogos no dia 4 de setembro, 
uma data emblemática, dois anos antes do  evento.  
 
Rafael apresentou os valores necessários para essas ações e Djan lembrou que podemos 
explorar com o Deputado Federal fluminense Alexandre Valle uma emenda parlamentar 
dirigida aos Master Games no Ministério do Esporte, ele que é o presidente da Comissão de 
Esportes da Câmara. 
 
O grupo discutiu a perspectiva dos R$ 2.9 milhões pedidos no ME virem através dessa emenda 
e que fosse também acrescentado um valor para as ações sociais master mencionadas acima 
nas academias da terceira idade com foco no legado. 
 
Djan lembrou que o Júlio estava tentando uma audiência nossa com o Ministro do Turismo, 
Vinicius Lummertz, para buscarmos ajuda nessa divulgação internacional. 
 
Pediu também ajuda para indicações, na iniciativa privada, pois estamos tentando via ICMS do 
Estado conseguir Patrocínio, para o evento teste Master desse ano. Foi sugerido procurarmos a 
Gol, Peugeot, Citroen e Uber. 
 
Esse 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, 26 de Abril de 2018. 


