DISTRITO BRASIL DO PANATHLON INTERNATIONAL
(DOSSIE DE ATIVIDADES)

INTRODUÇÃO
O movimento panathlético surgido em 1951, na cidade de Veneza, que
rapidamente difundiu-se pela Itália, passando a outros países europeus,
posteriormente aportou na América latina com a fundação de vários clubes e à
formação de Distritos.
Ao Brasil o panathletismo, trazido por Henrique Nicolini à frente de outros
desportistas culminou com a fundação do Panathlon Club São Paulo, em 7 de
agosto de 1974, seguida dá formação de outros clubes em território brasileiro,
permitindo que quatro anos após, a 13 de janeiro de 1978, fosse instituído o XII
Distrito do Panathlon International, atualmente Distrito Brasil.
Assim como na Itália o movimento aconteceu em uma reunião de amigos
adeptos da prática de atividades esportivas, e sensíveis aos valores do desporto
em geral, comungando a idéia de que o esporte é um catalisador dos laços de
união entre pessoas e nações procurando fortalecer e difundir esses ideais nas
várias regiões do vasto território brasileiro.
Atualmente são 18 os Clubes componentes do Distrito Brasil, abrangendo
os Estados de Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo, a
saber: Bebedouro, Campos do Jordão, Cosmópolis, Cubatão, Itapira, Juiz de
Fora (MG), Jundiaí, Mococa, Piracicaba, Porto Alegre (RS), Recife (PE)
Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São José dos Campos, São Paulo,
Sorocaba e Taubaté.
Formado o Distrito e respectiva Governadoria (atualmente Presidência),
cada clube, por exigência estatutária, formalmente passou a realizar uma
reunião mensal congregando desportistas dos mais diversos segmentos que
compõem esse universo: atletas e ex-atletas, jornalistas e cronistas, professores e
técnicos, árbitros e advogados, administradores e políticos, fisioterapeutas e
médicos, simples aficionados dotados de espírito desportivo.
Periodicamente, também acontecem as reuniões internacionais,
contemplando em nível global o intercâmbio das idéias e ideais panathléticos, a
fim de, por meio da confraternização, cultivar a premissa de que o esporte deva
ser praticado com o mais absoluto fair play, embasado sempre em uma postura
ética, fazendo da competição esportiva, profissional ou amadora um
instrumental disponível à sociedade, considerados seus vários segmentos, para
auxiliar o desenvolvimento individual sadio, físico e mental, aumentar a
capacidade e o processo de socialização e integração dos povos e facilitar o
crescimento e difusão do próprio esporte enquanto disciplina.
Assim nos clubes do Distrito Brasil do Panathlon International, além da
realização das reuniões mensais, nas quais há sempre a discussão de temas
relevantes para o esporte, por meio de palestras proferidas pelos próprios
membros dos clubes, ou por desportistas convidados, é desenvolvida abrangente
ação panathlética, permeando os vários segmentos que compõe o âmbito
desportivo.
Os temas perpassam assuntos pertinentes a várias disciplinas, tais como:
economia e direito, medicina e saúde, violência e doping, fair play, alto
rendimento, preservação da memória desportiva e outras.

Para cobrir tão ampla gama de aspectos, os 18 clubes do Distrito Brasil,
desenvolvem ações próprias ou em cooperação com outras entidades
públicas (municipais, estaduais e federal) ou particulares, e uma série de
atividades.
Numa sucinta aproximação essas ações podem ser assim discriminadas:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

participação por meio de apoio, colaboração, organização e implementação
de competições várias (copas, torneios, festivais, campeonatos etc);
participação, apoio, organização particular ou conjunta de eventos
relacionados ao desporto em geral (congressos, seminários, simpósios, fóruns de
debates, mesas redondas etc);
participação na política desportiva, organizando, realizando ou apoiando a
instituição de leis, diretrizes, regulamentos e normas destinadas a fortalecer o
segmento desportivo nas esferas de governos municipais, estaduais e federal
(moções, discussão em grupos de trabalho, resoluções etc);
participação nos movimentos de incentivo à prática do esporte entre os
vários estratos sociais e econômicos, apoiando ou promovendo campanhas de
auxílio aos jovens carentes (arrecadando alimentos, vestuários, outorgando
material desportivo etc);
participação no esforço para erradicação da prática do uso de drogas,
estimulantes (doping) e no incentivo à preservação da saúde (realizando e
apoiando cursos, palestras, seminários sobre AIDS, malefícios do uso tabágico,
alcoolismo, prejuízos da ingestão de substâncias estimulantes etc);
participação dos movimentos e ações de incentivo ao culto da não violência
e difusão do fair play (divulgando documentos relativos ao tema e outorgando
troféus, diplomas, medalhas, contemplando atletas, equipes e associações mais
disciplinadas nas competições desportivas, etc);
participação das atividades destinadas à preservação da memória
desportiva (conferindo prêmios a atletas veteranos, comemorando datas
referentes às conquistas do passado, instituindo memoriais, bosque da fama ou
criando museus, implantando marcos do Panathlon, etc.).
Esse universo de temas pode ser consubstanciado nos seguintes ítens de
atividades correspondentes:

-

Apoio a Eventos Esportivos
Ações em Defesa do Esporte
Incentivo à Prática do Esporte
Educação, Cultura e Memória Desportiva
Incentivo ao Fair Play
Medicina Esportiva
Direito Esportivo
Ações de Assistência Social

ATIVIDADES NOS CLUBES
Dentro desse variado espectro de temas, os clubes, ao longo de suas respectivas
trajetórias, desde a fundação, e nos últimos dez anos, têm realizado:

BEBEDOURO
Fundado em 02 de dezembro de 1999

Apoio a Eventos Esportivos
Apoio ás competições infanto-juvenis da Prefeitura Municipal, desde
Ações em Defesa do Esportes
Participação em Grupo de Trabalho da Secretaria Municipal de Esportes, desde
Educação, Cultura e Memória Desportiva
Homenageando atletas veteranos, desde
Incentivo ao Fair Play
Contemplando atletas em competições de base realizadas na cidade, desde

CAMPOS DE JORDÃO
Fundado em 12 de setembro de 2009
Apoio a Eventos Esportivos
Desde o momento da fundação o Clube tem como premissa a parceria com a
Prefeitura Municipal e entidades não governamentais para o incentivo ao
esporte de base, difundindo os ideais do fair play e da solidariedade.

COSMÓPOLIS
Fundado em 26 de março de 1990

Apoio a Eventos Esportivos
Organização do Torneio de Futebol Infantil- Final de Semana Esportivo,
agregando crianças de nove a doze anos para o Cosmopolitano-FC/ Prefeitura
Municipal de Cosmópolis-2002
Organização e Apoio à Copa Panathlon de Natação, para a Secretaria de
Turismo de Cosmópolis-2008
Organização e Apoio Campeonato Paulista Regional de Judô-2009
Colaboração e implementação de Festival de Natação, para a Prefeitura
Municipal de Cosmópolis, desde 1996
Implementação de Peneira de Futebol Infantil, selecionando jovens atletas para
o Guarani Futebol Clube-desde1994
Implementação do Passeio Ciclístico de Cosmópolis-desde1994

Ações em Defesa do Esporte
Participação na Comissão para reestruturação do Esporte local-janeiro/feveiro2000

Incentivo à Prática do Esporte
Apoio divulgando o cartaz relativo aos Direitos da Criança no Esporte, em
colégios e escolas da rede de ensino público e particular da região, durante a
Semana da Criança -desde 1997

Educação, Cultura e Memória Desportiva
Colocação do 1º Marco do Panathlon no Ginásio Municipal de Esportes da
Cidade- 1997 o que constituiu uma atitude pioneira do Panathlon Internacional

Inauguração da Praça Panathlon-1997

Incentivo ao Fair Play
Divulgação de documentos relativos à prática do Fair Play

Ações de Assistência Social
Participação no Conselho Municipal de Cidadania, desde 1998
Realização para o Banco do Brasil de Campanha contra a Fome, recolhendo
alimentos para entidades assistenciais, desde 1998
Participação em Campanha do Agasalho da Prefeitura Municipal, desde 1998

CUBATÃO
Fundado em 13 de setembro de 2004
Apoio a eventos esportivos
Apoio à Prefeitura Municipal na organização de competições desportivas, desde
Educação, Cultura e Memória Desportiva
Colaboração e apoio junto à Secretaria da Educação divulgando os valores do
Esporte

ITAPIRA
Fundado em 07 de julho de 1993

Apoio a Eventos Esportivos
Implementação do Festival de Atletismo masculino e feminino, crianças de
quatro faixas etárias (salto, arremesso e corrida) desde 1995
Apoio de implementação de Campanha para Massificação do Atletismo na
cidade, envolvendo 5.000 crianças -desde 1999
Implementação do I Festival de Resistência ( todas as idades ) –desde1999
Implementação do Projeto Bike Night – passeios noturnos de bicicletas, desde
1997
Implementação do Festival Municipal de Futebol de Salão-desde1998
Implementação da Travessia do Lago UNSA a nado -desde 1999
Implementação do Triathlon Ecológico-1998
Apoio à Caminhada 2000 Itapira-São Paulo-Itapira-364 km e 400 m

Ações em Defesa do Esporte
Participação na Comissão Municipal, para reestruturação do esporte local
desde 1999

Incentivo à Prática do Esporte
Participação em campanha para angariar fundos destinados à participação de
atletas da cidade em competições internacionais-2004

Medicina Esportiva
Participação junto ao Conselho Municipal na Campanha de Combate a AIDS,
desde 1998

JUÍZ DE FORA
Fundado em 27 de novembro de 1976

Apoio a Eventos Esportivos
Apoio e implementação de Corridas da Saúde (Ranking de Corridas Rústicas) –
desde 1998
Apoio e implementação dos Jogos Universitários de Juíz de Fora – desde 1994

Ações em Defesa do Esporte
Proposta para implementação da Secretaria Municipal de Esportes – 1991
Proposta de criação do Conselho Municipal de Esportes – 1998
Participação nas discussões para seleção do local destinado à construção do
Estádio Municipal – 1993
Criação do Centro de Apoio ao Esporte Amador Prof. Caetano Evangelista (
CESPORTE ) para 120 atletas – 1995

Incentivo à Prática do Esporte
Prêmio aos Destaques Esportivos do Ano – desde 1991
Outorga do Mérito Esportivo Panathlético- desde 1991

Educação, Cultura e Memória Desportiva
Apoio à exposição sobre a Aviação na Universidade Federal – desde 1999
Curso para Dirigentes de Alto Nível (aplicado pelo COI) – 1992 e 2007

Medicina Esportiva
Campanha anti doping – desde 1999
Campanha contra as drogas – desde 1999

JUNDIAÍ
Fundado em 16 de dezembro de 1991

Apoio a Eventos Esportivos
Apoio e realização da Copa Panathlon de Tênis na Associação Esportiva
Jundiaiense – desde 1994

Incentivo à Prática do Esporte
Entrega de troféu aos melhores do ano desde 1997

Educação, Cultura e Memória Desportiva
Estudo para implantação do Marco do Panathlon na Prefeitura Municipal –
1999
Estudo para criação do Memorial Desportivo na antiga estação Companhia
Paulista de Estrada de Ferro-1999

MOCÓCA
Fundado em 01 de setembro de 1978

Apoio a Eventos Esportivos
Apoio à implementação do Torneio Regional de Basquete (masculino infantil)1996 e Organização desde 1996
Organização do Campeonato Brasileiro de Natação Inter-Seleções (Troféu
Chico Piscina) –desde 1996

Ações em Defesa do Esporte
Apoio à instituição de uma Liga Municipal de Futebol-1999 e Colaboração
desde 2000
Apoio à instituição de uma Liga Municipal de Futebol de Salão-1999 e
Colaboração desde 2000

Incentivo à Prática do Esporte
Apoio à construção de Pista de Atletismo pela Prefeitura Municipal-1995
Outorga do Troféu ao Destaque Esportivo do Ano - desde 1993

Educação, Cultura e Memória Desportiva
Organização do Encontro de Amigos Desportistas no Parque Municipal de
Exposições (EXPOAM)- desde 1996
Apoio à Exposição Fotográfica Futebol e Outros Esportes -desde 1999
Moção e Implantação da Disciplina de Educação Física nas Unidades Escolares
da Rede Municipal de Ensino (1º a 4º séries do ensino fundamental) - desde 1996
Homenagem mensal a ex-atletas praticantes - desde 1998
Moção à Prefeitura Municipal para homenagear ex-desportistas, com o nome
em Unidades Escolares e Logradouros Municipais-1998

PIRACICABA
Fundado em 17 de agosto de 1990

Apoio a Eventos Esportivos
Promoção e participação na Competição Navegação na Hidrovia do TietêParaná-desde 1995
Implementação da Regata anual no Rio Piracicaba, desde 1991
Implementação da Competição Aquática I Arrastão Ecológico do Piracicabadesde 1998
Implementação da I Navegação do Mercosul 2000- 1999

Incentivo à Prática do Esporte
Homenagem ao desportista do ano, desde 1992

Incentivo ao Fair Play
Outorga de Troféu ao atleta mais disciplinado, desde 1996

PORTO ALEGRE
Fundado em 17 de dezembro de 1976

Ações em Defesa do Esporte
Moção no Seminário de Avaliação da Nova Estrutura do Desporto Brasileiro
2001
Moção à Criação do Sistema Estadual do Desporto 2002

Incentivo à Prática do Esporte
Outorga de Troféu aos melhores do ano desde 2000

Educação, Cultura e Memória Desportiva
Primeira mostra da Arte e Esporte nos anos 2000

RECIFE
Fundado em 07 de setembro de 1979

Ações em Defesa do Esporte
Implementação do Seminário Municipalista do Desporto –1993 até o presente

Incentivo à Prática do Esporte
Outorga de troféu ao desportista do ano desde 1980
Projeto de Implantação e dinamização da capoeira-1995

Educação, Cultura e Memória Desportiva
Colaboração no Curso de Escolas Esportivas de Futebol -desde 1997

Incentivo ao Fair Play
Prêmio Fair Play ao Futebol Profissional desde 1980

Ações de Assistência Social
Realização do Curso, Esporte e Sociedade, em Olinda – 2000
Projeto Meio Ambiente e Cidadania ( UNICEF- AUÇUBA) desde 2001

RIBEIRÃO PRETO
Fundado em 30 de agosto de 1993

Apoio a Eventos Esportivos
Apoio à Copa Ipanema de Futebol -desde 1997
Apoio à Copa Nelson Faria de Futebol –desde 1997

Incentivo à Prática do Esporte
Prêmio ao esportista do ano desde 1994

Educação, Cultura e Memória Desportiva
Participação e apoio ao Curso Internacional de Natação – desde 1994
Implementação do Curso Internacional de Treinamento Esportivo- desde 1994
Implementação do curso de Encarregados de Salvamento -desde 1994

Implementação do curso de Operadores de Piscina- desde 1994

Medicina Esportiva
Implementação de curso sobre Qualidade de Vida 2006

Ações de Assistência Social
Discussão sobre a Declaração de Viena 2005

SANTO ANDRÉ
Fundado em 18 de setembro de 1991

Apoio a Eventos Esportivos
Organização e Premiação na Olimpíada para Dirigentes de Clubes Patrimoniais
de Santo André( 8 clubes) desde 1993

SANTOS
Fundado em 12 de agosto de 1988

Apoio a Eventos Esportivos
Implementação da Copa Nadadores do Futuro- desde 1993
Implementação do Circuito de Surf Colegial- outubro-1997
Participação na Copa Master de Natação - desde 1997
Colaboração na Prova Ciclística Duque de Caxias, da Liga Santista de Ciclísmo
–desde agosto 1994
Participação na Prova Ciclística Santos Dumont- da Liga Santista de Ciclismodesde outubro de 1994

Ações em Defesa do Esporte
Participação no Conselho Municipal de Esportes (CONESP), órgão consultivo e
de assessoria à Administração Pública Municipal desde 1996
Participação na Estruturação da Fundação Pró Esporte-1996
Participação no Simpósio Internacional de Políticas Públicas para o Esporte, 02
a 06 de setembro 1994
Elaboração do Regulamento dos Jogos Escolares da Secretaria de Esportes de
Santos (SEMES)-11 de outubro de 1994

Incentivo à Prática do Esporte
Outorga de Placa aos Esportistas destaques do ano- desde 1989
Criação da Barraca de Praia, junto com o Colégio Anglo Americano desde 19 de
agosto de março 2000
Elaboração do Ranking Esportivo, junto às Ligas e Associações de Esportes
Amadores de Santos desde 2000

Educação, Cultura e Memória Desportiva
Encontros de esportistas veteranos no Centro de Memória Esportiva de SantosMuseu de Vaney
Participação do Projeto “Vovô Sabe Tudo”, atuando nos Centros de Iniciação
Esportiva da Secretaria da Ação Comunitária, em parceria com a Secretaria
Municipal de Esportes

Participação da Comissão da Prefeitura, para realização de homenagem a
desportistas falecidos que acontece no Dia do Esportista Amador (Lei 3404, de
02/09/1999)
Outorga de Mérito Panathletico e Menções Honrosas a atletas Veteranos desde
2000
Inauguração do Marco do Panatlhon , à entrada do Ginásio Municipal de
Esportes Antônio Guenaga-16 de outubro de 1997
Promoção de Curso sobre Arbitragem na Natação, ministrado para a Secretaria
de Esportes de Guaratinguetá- 28 e 29 de outubro 1994
Concurso Fotográfico “O Panathleta” -1994 e 2005

Incentivo ao Fair Play
Divulgação da Carta do Fair Play
Outorga de Troféu aos atletas mais disciplinados- desde 1990

Medicina Esportiva
Participação na Caminhada da Saúde junto à Sabesp
Promoção de Jornada Científica Panathlon Clube de Santos, com temas
relacionados à saúde - desde 1998

Ações de Assistência Social
Elaboração e execução de Programa de Jogos e Lazer para 600 crianças
carentes, realizado no Clube de Regatas Saldanha da Gama, com a colaboração
do Super Mercado Pão de Açúcar e Padaria Lisbonense- desde 1998

SÃO JOSE DOS CAMPOS
Fundado em 28 de setembro de 1992

Apoio a Eventos Esportivos
Apoio na organização e implementação do Campeonato Aberto do Interior de
Natação- desde 1993
Apoio ao Projeto Esportes em Colônias de Férias

Ações em Defesa do Esporte
Discussão sobre a Lei de Incentivo ao Desporto Municipal-1994
Discussão e instituição da Lei do FADENP( Fundo de Apoio do Desporto Não
Profissional no Município)

Educação, Cultura e Memória Desportiva
Discussão sobre Educação Física no Ensino Médio
Homenagem à atleta de basquete veterana-1995

Incentivo ao Fair Play
Apoio ao Projeto “Jogo Limpo São José”

SÃO PAULO
Fundado em 07 de agosto de 1974
Apoio a Eventos Esportivos
.Realização do VIII Congresso Panathlhético Panamerinano com a presença de
panathletas da Itália, Suíça, Bélgica, França, Argentina, Chile, México, Peru,
Uruguai discutindo o tema principal relativo aos Jogos Olímpicos da Juventude
em Cingapura, 2010 (03 e 04/04/09)
.Realização da Assembléia dos Clubes da América sob a presidência de
Sebastião Correa de Carvalho tratando de temas administrativos, expansão
panatlhética, integração dos clubes (01/04/09)
.Realização da Assembléia dos Presidentes de Distritos Americanos sob a
presidência de Walter Perez Soto e Sebastião Corrêa de Carvalho, e secretaria
de Aristides Almeida Rocha discutindo a relação entre os clubes e com o
Panathlon International, a integração com a presidência (01/04/09)
.Reunião do Comitato di Presidenza (Diretoria) sob a presidência de Enrico
Prandi, em caráter excepcional realizada em São Paulo, um fato inédito na
história do panathletismo mundial (01/04/09)
.Reunião da Comissão Científico Cultural do Panathlon International sob a
presidência de Maurizio Monego, discutindo assuntos científicos culturais de
interesse do esporte (01 e 02/04/09)
.Reunião do Conselho de Presidentes de Distrito sob a presidência Enrico
Prandi e secretaria de Sérgio Allegrini, com participação de presidentes de
Distritos Americanos, Europeus e Presidencial discutindo os novos rumos do
pathletismo e a chegada a Uganda no Continente africano (2/04/09)
.Realização da Assembléia Geral dos Clubes do Distrito Brasil sob a presidência
de Sebastião Corrêa de Carvalho e secretaria de Antonino Silva, expondo temas
de interesse geral dos clubes do Brasil, anuidades, expansão e outros (01 a
05/04/09)
Ações em Defesa do Esporte
Reflexão sobre o Panathletismo e os Jogos Olímpicos de 2016
O documento é um primeiro manifesto do Panathlon sobre a escolha do Rio de
Janeiro para sede dos Jogos Olímpicos de 2016 expressando as amplas
possibilidades para o panathletismo brasileiro, em face da internacionalidade e
dos princípios que norteiam o movimento panathletico como defensor da ética e
da cultura desportiva. (Publicado à página 8 do Boletim de Setembro, 2009)
Movimento para maior Dotação Orçamentária do Estado destinada ao Esporteparticipação em Reunião na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
associando-se a outras entidades e á sociedade civil fortalecendo esse movimento
em prol do esporte (24/11/09).

. Troféu Destaque Esportivo do Ano – Outorgado ao desportista brasileiro
destaque de 2008, após sufrágio secreto em reunião do Panathlon Club São
Paulo. O indicado foi o Técnico de Atletismo Nélio Moura que teve dois de seus
atletas conquistando a medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim
(12/03/09).
Seleção anual dos melhores do esporte para a Secretaria Municipal de Esportes
( Prêmio SEME)-desde 1992
Entrega do Prêmio ao desportista destaque do ano- desde 1983
Educação, Cultura, Memória Desportiva
.Concurso de Artes Gráficas – Como anualmente o Panathlon Club São Paulo
promove e organiza o Concurso premiando os vencedores nacionais e
encaminha os trabalhos ao Panathlon International na Itália. Foram
apresentados 148 trabalhos e os vencedores do Concurso Nacional em 2009
foram: Bianca Mazzaro de Brito, do Colégio Anchieta, Ribeirão Preto, primeiro
lugar; Daiane Soares Silva do Colégio Municipal de Santana de Parnaíba;
Douglas Nobrega da Escola da Fundação do Ensino de Mococa, de Mococa;
além de um prêmio especial a Lidiane Cristina de Morais Claro, da Escola
Municipal de Música e Artes Plásticas de Taubaté sendo os prêmios entregues
em 12/08/09.
.Bosque da Fama- Implantado no ano de 2008 pelo Panathlon Club São Paulo
em parceria com a Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação da Prefeitura
Municipal de São Paulo junto ao Centro Olímpico da capital paulista o Bosque
da Fama, idéia do Prof. Henrique Nicolini implemetada pelo Secretário Walter
Feldman, que neste ano de 2009 também esteve presente à solenidade do plantio
de árvores nativas da flora brasileira e colocação de placa com o nome e
biografia dos atletas homenageados: José Ely de Miranda (Zito) e José Macia
(Pepe) ambos do Futebol; Éder Jofre (Boxe); Fernando Meligeni (Tênis);
Moacyr Brondi Daiuto e Carmo de Souza (Rosa Branca) ambos do Basquete (in
memorian). Receberam ainda o Diploma da Ordem da Fama os homenageados
do ano anterior Manoel dos Santos Júnior e Ricardo Prado, ambos da Natação
(23/11/09).
.Homenagem aos Ídolos do Futebol –em solene cerimônia foram homenageados
jogadores, preparadores físicos e técnicos que se dedicaram a construir o
mundo futebolístico brasileiro e contribuíram para firmar o Brasil no concerto
internacional. Lidos os currículos dos homenageados a cada um foi outorgada
uma Placa Comemorativa: Alberto Chuari (Turcão), José Macia (Pepe),
Alfredo Ramos Castilho (Alfredo), Admir de Barros (Paraná), Utulante Vignola
(Vignola), Dalmo Gaspar (Dalmo). Mário Travaglini, José de Souza Teixeira,
Hélio José Mafia (15/10/09)
Restauração do Túmulo de Adhemar Ferreira da Silva-Por iniciativa do
Panathlon Club São Paulo e a colaboração do panathleta Prof. Leonardo
Placucci o túmulo no Cemitério Chora Menino, foi restaurado e entregue em
cerimônia que contou com a presença de panathletas Henrique Nicolini e
senhora, Leonardo Placucci, pai e filho, Milton Pereira dos Santos, Walter
Nutini e senhora Ary Godoy, Aristides Almeida Rocha, atletas veteranos José de

Almeida e João dos Reis, o representante da Federação Paulista de Atletismo
Luiz Roberto Rodrigues e da filha de Adhemar, sra. Ayel da Silva. Com a
presença de mais de 20 pessoas houve várias manifestações enaltecendo o
grande atleta e cidadão que foi Adhemar Ferreira da Silva (15/12/09)
. Dia Olímpico – Como tradicionalmente ocorre, o Dia Olímpico foi
comemorado acendendo-se a Pira Olímpica. Carlos Domingos Massoni, o
Mosquito do Basquete após circular no salão de festas do Clube Espéria
transportando a Tocha Olímpica sob os aplausos da platéia, acendeu a Pira
Olímpica. Ato contínuo foram sendo chamados os atletas com a leitura dos
currículos. Foram estes os atletas homenageados: Além do Mosquito, Edson
Bispo dos Santos também do Basquete; André Cruz e Juliana Cabral do
Futebol; Manoel dos Santos Júnior e Ricardo Prado da Natação e Douglas
Vieira do Judô. Pela primeira vez foram também homenageados atletas
medalhistas Paraolímpicos: André Brasil e Joon Sok Seo ambos da Natação
(18/06/09).
Incentivo ao Fair Play

. Troféu Fair Play (modalidade Futebol) – Em parceria com a Federação
Paulista de Futebol o troféu é concedido à equipe mais disciplinada do
Campeonato Paulista. Este ano venceu o Esporte Clube Santo André; bem como
foi outorgado um Diploma ao técnico Sérgio Guedes da equipe (03/04/09).
. Troféu Fair Play (modalidade Handebol) – Em parceria com a Federação
Paulista de Handebol foi concedido o troféu à equipe do TCC/UNITAU?Unimed
de Taubaté e outorgou-se um diploma ao técnico da equipe (12/11/09).
. Medalha (Comenda) de Mérito Esportivo Panathletico – Contemplando o
panathleta que apresenta trajetória dedicada ao esporte, anualmente é
concedida uma comenda confeccionada por troféus Piazza e gentil e
gratuitamente cedida ao Panathlon por Vicente Piazza. Este ano foram
agraciados: o Dr Ary Ayres Godoy e o Sr. José Antônio Silveira Ribeiro
panatlhetas extremamente ativos nos meios desportivos; o Cel. Niomar Cyrne
Bezerra que inúmeros serviços tem prestado ao esporte junto à Policia Militar e
ao próprio Panathlon e ao Cel. Sebastião Correa de Carvalho também dedicado
ao esporte na Policia Militar e no exercício da Presidência do Distrito Brasil, o
que justificou a excepcionalidade da outorga, mesmo não sendo Panathleta
filiado ao Club de São Paulo (03/04/09 e 09/012/09).

SOROCABA
Fundado em 15 de agosto de 1981

Apoio a Eventos Esportivos
Organização e apoio ao Projeto nas Escolas – Esporte é Vida, junto à Faculdade
de Educação Física de Sorocaba/ Associação Cristã de Moços /SESI/ Secretaria
da Educação/ Clube Athlético de Sorocaba, envolvendo cerca de 1000 crianças
de 75 escolas disputando basquete, vôlei e handebol - desde 1998
Organização e apoio à Copa Panathlon de futebol das escolinhas da prefeitura(
fraldinha, pré mirim, infantil, juvenil)

Organização e apoio à Copa Panathlon Esporte é Vida ( várias categorias)
Organização e apoio Copa TV Aliança de Futsal junto à Secretaria de Esportes
e Turismo do Estado de São Paulo/TV-Aliança), envolvendo 29 cidades
Organização e apoio à Copa Mc Donald’s Sorocaba de Vôlei, junto à empresa
Organização e apoio à Corrida Pedestre Infantil Panathlon, junto à Associação
Cristã de Moços ( ACM )
Apoio à implementação junto ao Clube da Caminhada, inaugurando pista para
pedestrianismo
Apoio à implementação do 1º Torneio Panathlon de Pescaria Pela Vida do Rio
Sorocaba
Apoio à implementação do Torneio de Xadrez
Apoio à implementação dos Joguinhos Abertos do Interior – Judô
Apoio à implementação dos Jogos Escolares Mirim, envolvendo 32 escolas
(futsal, basquete, vôlei, handebol, atletismo, xadrez, damas, tênis de mesa)
Participação da equipe Panathlon/ Diagson em competição de Triathlon

Ações em Defesa do Esporte
Debate sobre Esporte de Representação-29/02/2000

Incentivo à Prática do Esporte
Outorga de prêmio destaque do ano (23 categorias)

Educação, Cultura e Memória Desportiva
Exposição itinerante de painéis do Panathlon
Curso de arbitragem no handebol

Incentivo ao Fair Play
-

Entrega anual do Troféu Fair Play nas seguintes competições:
- Jogos operários do SESI
Campeonato Paulista Infanto de Vôlei
Copa São Paulo de Futebol Júnior
Copa Brasil de Futebol Juvenil
Joguinhos Abertos do Interior
Torneio Aberto de Futsal Cruzeiro do Sul (Cruzeirão), envolvendo cerca
de 400 equipes (principal, feminino, veteranos e super veteranos)
Projeto Esporte nas Escolas – Esporte é Vida (reunindo cerca de 1000
crianças)
Copa Panathlon de Futebol
Copa Panathlon Esporte é Vida
Copa Escolar de Handebol, Vôlei, Basquete, Futsal, Damas, Xadrez,
Tênis de Mesa
Copa Brasil de Futebol Votorantim

Medicina Esportiva
Apoio à implementação do Projeto SESC Verão-2000- orientação física e de
como evitar as drogas
Forum Esporte, Doping, Violência e Corrupção-1999
Campanha contra as drogas
Esporte é Vida – Campanha de Combate as Drogas

Ações de Assistência Social
Entrega de alimentos à Casa das Mães e Casa das Crianças
Auxílio Páscoa Feliz, ao Hospital Psiquiátrico

TAUBATÉ
Fundado em 30 de agosto de 1993

Apoio a Eventos Esportivos
Apoio e implementação ao Troféu Panathlon Mini Vôlei-1996
Apoio e implementação dos Jogos para Idosos
Apoio e implementação dos Jogos para Excepcionais
Organização da Prova Ciclística em Comemoração aos 100 anos da ACIT
Organização da Prova Pedestre 100 anos ACIT

Ações em Defesa do Esporte
Discussão sobre a Lei do Passe- 1994

Incentivo à Prática do Esporte
Outorga de Prêmio ao destaque esportivo do ano

Educação, Cultura e Memória Desportiva
Comemoração do Tri Campeonato Paulista de Basquete-(1944,1945,1946)- 1994
Comemoração dos 80 anos do E.C.T.- 1999

Incentivo ao Fair Play
Outorga de Troféu nos Jogos Regionais do Vale do Paraíba, Litoral Norte e
Mantiqueira

Medicina Esportiva
Participação no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência
(PROERD)
Com edição de revista - 1999
Além dessa sucinta relação das atividades desenvolvidas nos Clubes, para se
ter uma idéia da relevância da contribuição ao Desporto, discrimina-se a seguir
alguns dos temas tratados anualmente nos Congressos Nacionais dos Clubes do
Distrito Brasil, desde 2001.
Nesses encontros, sobre o tema proposto, são apresentados trabalhos por
renomados especialistas, havendo a discussão e apresentação de resoluções e
moções, encaminhadas às autoridades constituídas e ao próprio Panathlon
International. Os temas dos referidos congressos são a seguir discriminados:
-1º Congresso (Sorocaba, 2001): “Educação Física e Educação Esportiva
Escolar”
-2º Congresso (Recife, 2002): “Atividade Física e Lazer para Idosos e
Portadores de Necessidades Especiais”
-3º Congresso (Bebedouro, 2003): “A Precocidade no Esporte”
-4º Congresso (Sorocaba, 2004) concomitante ao Congresso Panamericano: “O
Esporte como Instrumento de Inclusão

Social - Em que o Panathlon pode Contribuir”
-5º Congresso (Taubaté, 2005): “Voluntariado”
-6º Congresso (Cosmópolis, 2006): “Estado, Sociedade, Esporte”
-7º Congresso (Jundiaí, 2007): “O Esporte de Base na Formação da Juventude”
-8º Congresso (São José dos Campos, 2008): “O Panathlon e o Panathletismo a
Serviço do Esporte no Brasil”
-9º Congresso (São Paulo, 2009), concomitante ao Congresso Panamericano:
“Inserção do Esporte na Escala de Valores Cultural e Social dos Países
Emergentes”
-10º Congresso (Piracicaba, 2010): “Ética no Esporte Juvenil: As Ações do
Panathlon”
Como se percebe as ações não são restritas a este ou aquele clube, mas
permeiam todo o universo do Distrito Brasil. Deve ser ressaltado que em
período anterior aos anos 2000, a atividade foi também intensa com a realização
de Congressos Internacionais em São Paulo, Recife e Sorocaba sempre com a
apresentação de temas de real importância para o esporte: Medicina Esportiva,
Direito Esportivo, Leis de Incentivo ao Desporto etc.
Portanto, essa multifacetada atividade confere ao Panathlon o status de um
verdadeiro “Senado dos Esportes”, extremamente atuante e inserido no
contexto da sociedade desportiva brasileira.
Apesar de ser o Brasil um verdadeiro país continental, com superfície de
8.000 km, o esforço e a intensa ação panathlética desenvolvida nestes últimos
anos no Distrito, e a atuação em parceria junto a órgãos estatais, bem como
particulares, tem contribuído de modo significativo, concorrendo de forma
efetiva, para que o segmento desportivo brasileiro venha sendo
institucionalmente fortalecido, o fair-play cada vez mais difundido, os aspectos
relativos ao direito, à medicina e à administração esportiva cada vez mais
considerados e a memória desportiva preservada.

