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Na tarde da última quinta-feira,4, o 

Prefeito, Luis Henrique Antonello, 

acompanhado do Secretário geral do 

governo, Januário Lima Filho e o 

presidente do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente 

(COMDICA),Deniter Severo, esteve 

realizando uma visita na escola 

Independência. Na oportunidade 

puderam prestigiar o Projeto Judoca 

Cidadão, que é composto por 260 crianças, das escolas Independência, Padre José do 

Anchieta e Ruy Ramos. O trabalho teve início no mês de fevereiro deste ano e é 

composto por funcionários da Equipe de Saúde da Família do Bairro Progresso, que conta 

com 1 enfermeiro, 4 agentes de saúde e também com auxílio dos acadêmicos do curso 

de educação física da Unopar. Um dos coordenadores do projeto e professor de judô, 

André da Costa, salientou a importância da inserção social do Judoca Cidadão que é 

inovador, “O judô para essas crianças carentes e com vulnerabilidade social, traz 

resultados excelentes, já recebemos premiações nos municípios, de Santa Maria, Ijuí e 

São Gabriel, somos a única academia que participou de todas as competições que a liga 

propôs. No dia 29 de outubro, estamos indo para Ouro Preto no estado de Minas Gerais. 

Tudo isto são conquistas, estamos vendo o crescimento e oportunizando as crianças a 

trabalhar a vida, formando cidadãos fora e dentro do tatame”. André também salientou 

que fazem parte do projeto crianças e jovens de 4 a 21 anos e portadores de sofrimento 

psíquico, (anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica e/ou 

mental). Em seu pronunciamento de parabenização à equipe do Judoca Cidadão, 

participantes, pais, professores e alunos, o Prefeito, destacou a relevância do trabalho 

desenvolvido, “Magnífico, sou professor de educação física, sei o quanto é importante o 

esporte na vida de cada um de nós. É muito bom ver nossa juventude motivada, o judô, 



como qualquer outro esporte praticado desde agora, talvez nunca mais deixe de ser 

praticado. Importante formação no caráter, na personalidade e conduta do cidadão, 

parabéns a todos envolvidos”. Um jovem participante do projeto, salientou seu 

crescimento depois de inserido no Judoca Cidadão, “Muitas coisas mudaram na minha 

vida, eu era rebelde e só andava com más companhias, usava facas e soqueiras, agora 

estou lutando e alcançando meu sonho, não sou mais o guri que eu era, não penso mais 

bobagens, só penso em coisas boas, uma pessoa de bem, o judô mudou minha vida”. O 

projeto é efetuado pela secretaria da saúde, através da equipe de saúde da família do 

bairro progresso, pais, mães, alunos e professores. O total de 65 kimonos, serão doados 

pela Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde,a todos  

os integrantes do Judoca Cidadão, a data do ato de entrega, será divulgada em breve. 


