
ATA DA 61ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 

ATA DA 61ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PANAMERICANOS MASTER.  
Realizada em 23/8/18 na CASA CIVIL DA PREFEITURA DO RIO com a presença de Gustavo Miranda 
da CVL, Leandro Monteiro da Subsecretaria de Eventos, Salvador Perrella , Luiz Desiderati e Djan 
Madruga do CBEM. 
 
Leandro relatou como foi a reunião na véspera com a representação da Coca-Cola onde foi 
manifestado interesse nos Jogos Pan-americanos em contrapartida por uma parceria com a 
Prefeitura na área de eventos, estão buscando uma forma legal de viabilizar os USD $100,000, e 
que isso já teve o ok do Secretário Messina para ser negociado por esse caminho. Leandro deu 
inclusive a grande ideia de fazermos uma cerimônia no Palácio da Cidade com o Prefeito, o 
Presidente da Coca-Cola e o Presidente da IMGA na primeira semana de outubro para assinatura do 
contrato na ocasião da vinda dos dirigentes estrangeiros ao Brasil. Disse que se a Coca-Cola 
entrasse haveria uma mudança no mercado e as empresas passariam a nos procurar, pois a reação 
do mercado com a Coca-Cola num evento é muito boa.  
Djan citou que o CBEM está em negociações também com Correios e Bradesco e que isso serviria 
para dar mais tranquilidade ao Prefeito para assinar o contrato e constituir o COJO, o Comitê 
Organizador dos Jogos Pan-americanos Master 2020. 
 
A propósito de comitê organizador foi perguntado ao Gustavo o custo dos Jogos Olímpicos no Rio de 
Janeiro. Ele respondeu que o evento custou R$ 39 bilhões e os governos investiram 7.4 bilhões em 
instalações e operações de infraestrutura mais 7.4 na organização. Esclareceu que da Prefeitura 
foram $650 milhões de reais desse valor, o resto foi dinheiro federal e privado, que dentro disso 
houve um valor de investimento em infraestrutura de R$ 24 bilhões, sendo que desse dinheiro 65% 
foram de origem privada. Djan aproveitou para observar que os Jogos Pan-americanos Master não 
tinham infraestrutura e custariam cerca de R$16 milhões, sem o COJO, ou seja apenas 0,1% da 
Olimpíada. 
 
Djan falou então da conversa que teve na sede da Guarda Municipal Rio na véspera com a inspetora 
Tatiana Mendes e o Tony Dias, sobre realizar a corrida do Servidor Municipal junto com a corrida da 
Guarda Municipal no mês de dezembro junto com Jogos Brasileiros Master. O que foi aceito por ela e 
com base nisso o Toni ficou de melhorar o orçamento para que possamos apresentar para potenciais 
patrocinadores como o Santander, por exemplo, como já foi discutido aqui nesse grupo de trabalho. 
Foi pedido também a cessão de quatro GM  profissionais de educação física que pudessem dar aulas 
no Clube do Servidor para o nosso projeto de esporte master no CASS e ela ficou de ver quantos 
poderia ceder. 
 
Com esse relato terminou a reunião deste dia 23/8/18 e para dar continuidade ao planejamento dos 
Jogos Pan-americanos Master. E todos são convidados para a próxima reunião que se realizará nesta 
quinta-feira às 16 horas na CVL. 
 

Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 2018. 


