CONHEÇAM AS AÇÕES DO PANATHLON CLUB SÃO PAULO

O Panathlon Club São Paulo é o pioneiro do Panathletismo do
Brasil e, provavelmente, um dos mais ativos deste movimento em
nível internacional. Este clube caracteriza-se por ações que lhe
conferem um grande prestígio na comunidade.
Já é tradicional o fato de, cada vez que toma posse um novo
Secretário Municipal de Esportes (a cidade de São Paulo tem 10
milhões e oitocentos mil habitantes), ele ir comunicar em um
convívio do clube as suas convicções e os seus planos de trabalho.
O mesmo acontece em relação ao Secretário da Juventude,
Esporte e Lazer, do âmbito estadual (o Estado de São Paulo, com
40 milhões de habitantes, é mais populoso do que muitas nações).

CALENDÁRIO
O Panathlon Club São Paulo, em 32 anos de existência, nunca
deixou de realizar nenhum dos 10 convívios anuais previstos pelo
Estatuto do Panathlon Internacional, além do mais, tem se
desenvolvido um calendário de ação, pois o clube não se
circunscreve somente a conferências de personalidades do esporte.
DESTAQUE ESPORTIVO DO ANO - Logo no mês de fevereiro,
esta série de ações começa pela eleição do Destaque Esportivo do
ano anterior. Esta escolha, feita por eleição entre todos os
associados, foi instituída no ano de 1983 e até hoje não foi
interrompida.
O destaque eleito recebe um expressivo troféu no convívio de
abril. Na relação de agraciados figuram nomes de expressão
internacional como Ayrton Senna da Silva, os cestobolistas Oscar
Schmidt, Hortência, Paula e Janete (campeões olímpicos ou
mundiais), o iatista Robert Scheidt (campeão mundial e olímpico)
entre outros.

FAIR PLAY - Além de várias atividades esparsas na área do
Fair Play, o clube de São Paulo desenvolve, em parceria com a
Federação Paulista de Futebol, o Troféu Fair Play/Panathlon,

voltado para o futebol profissional. Ele é consignado ao clube que,
no Campeonato Paulista da Divisão Principal, tenha obtido menor
quantidade de cartões amarelos e vermelhos.
A outorga do prêmio ocorre no convívio do mês de maio e,
normalmente, vão recebê-lo o presidente, membros da diretoria, o
técnico e alguns jogadores do clube agraciado.
Esta ação vem sendo realizada ininterruptamente desde o
ano de 1995 e já compareceram para a cerimônia de entrega
representações de clubes de grande prestígio internacional, como
o São Paulo F.C., a S.E. Palmeiras e o Santos F.C.
Um programa semelhante de parceria é realizado com a
Federação Paulista de Handebol e a outorga deste prêmio é
realizada no convívio de novembro, em comemoração ao Dia
Panathlético do Fair Play.
DIA OLÍMPICO - O convívio do mês de junho é comemorativo
ao Dia Olímpico (21 de junho). São convidados para participar
deste evento todos os esportistas do Estado de São Paulo que
tenham obtido medalhas olímpicas.
Cada medalhista recebe uma recordação e a conferência do
mês tem como tema o Olimpismo.
CONCURSO DE ARTES GRÁFICAS - Os convívios de agosto e
dezembro são voltados para o lado social. Em 7 de agosto é
comemorado o aniversário do clube e dezembro reservado para as
comemorações natalinas. Em ambos há música ao vivo. Em agosto,
na programação de aniversário, está incluída a premiação do
Concurso de Artes Gráficas (o clube de São Paulo conquistou o 3º
lugar em 2005 e o 2º lugar em 2006 no Concurso Internacional) e
aos eventuais contemplados no Prêmio Comunicação, onde o
panathletismo brasileiro aparece frequentemente com destaque.

