
LIONS CLUBE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
AUGUSTIN SOLIVA 

42 cachecóis feitos por voluntárias para 
serem doados a entidades carentes. 

Feito acuidade visual no 
Projeto Esporte Educativo em 
170 crianças e no Limoeiro, 
em 14/09 está sendo feito o 
exame oftalmologico de 19 
crianças. 



TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA 
TORNEIO DA INDEPENDENCIA E FESTIVAL DA PATRIA DE JUDO Neste domingo, dia 18, o 
Tênis Clube de SJCampos receberá o torneio mais tradicional da região, com a participação 
de JUDOCAS MASCULINOS e femininos de 3 anos de idade, pre mirins ,  a veteranos 
.Dezenas de agremiações e centenas de atletas farão a festa do esporte , que terá início as 
9 horas e deverá transcorrer durante todo o dia.As inscrições serao abertas , ocorrendo no 
próprio local a partir das 7: 30 h, com festival para iniciantes e competição oficial para os 
mais avançados.A entrada e franca e solicitamos ao publico e atletas que contribuam com 
a arrecadação de alimentos não perecíveis , na entrada do ginásio, a qual será 
encaminhada ao Lions Clube AUGUSTIN SOLIVA de S J Campos , que fará a distribuição a 
entidades assistenciais do município .Segundo o sensei Calasans Camargo, coordenador do 
evento e Delegado Regional da FPJudo no Vale do Paraíba : "anualmente , desde 1981, 
consecutivamente, tendo sido interrompido apenas em 2020 e 2021, devido ao advento 
da pandemia, realizamos este evento comemorativo a Independência do 
Brasil.Acreditamos que uma nação forte e independente e construída por pessoas sérias, 
pelo trabalho, com amor e dedicação a família e a coletividade.O judô, como Escola de 
Lideranças , tem sua contribuição neste processo, visto que seu objetivo final e a formação 
de cidadãos do bem, úteis a sociedade ,proativos .Aos 18 anos de idade , ainda como  
estudante , idealizamos    a primeira edição deste evento, na quadra aberta da escola 
técnica ETEP, em uma noite  e agora, aos 59, finalmente, faremos a 40 edicao .Vimos, ao 
longo dos anos , a participação de milhares de crianças, jovens e adultos , passando pelos 
tatames neste evento esportivo e cívico !Como professor e judoca, a satisfação e imensa 
em podermos contribuir com um Brasil melhor, com o que sabemos fazer: formando 
gerações de campeões dentro e fora dos tatames, principalmente, na vida !Obrigado a 
todos que vem contribuindo ano a ano com o sucesso deste grande evento . 


