
Roger Boeira abre espaço e ensina JUDÔ
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Judoca é sensei e ministra aulas para adultos e crianças a partir de três anos

IMPORTÂNCIA DO JUDÔ

07ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2019

Roger Boeira tem 25 anos e 
desde os 13 anos pratica judô.   
Hoje é faixa Marrom 1º KYU. 
Mas tudo começou em 2007, 
através de um projeto social da 
Unisc. Logo após, o jovem co-
meçou a se destacar e a treinar 
com o judoca Juliano Campos. 
Segundo Roger, o judô con-
tribui muito para sua vida e o 
tornou quem é hoje. “Abriu di-
versas portas e caminhos”, diz. Desde 2007, quando iniciou a 
carreira no esporte, Roger se destaca nas competições, tanto 
em nível regional quanto estadual. Quando tinha 15 anos 
lutava na categoria juvenil e na sênior (dos 18 até 35 anos). 
Assim, Roger sempre lutava em mais de uma categoria, sen-
do campeão muitas vezes em ambas as categorias.
Com o nascimento da filha Nicole Câmara Boeira, o judo-
ca precisou ficar afastado um tempo do esporte. “Precisei 
trabalhar muito para sustentar, e hoje trabalho na escola 
Educar-se como responsável pela informática”, revela. Com 
a filha maiorzinha, Roger voltou para o esporte e deu início 
a um sonho que tinha desde que entrou no Judô: virar 
sensei. A Escola de Judô Roger Boeira é a primeira que está 
abrindo. Porém, o atleta já deu aula na escola José Ferru-
gem, em Santa Cruz do Sul, em 2014, além de ter participa-
do de projetos sociais como “Judô Cidadão”, junto de Juliano 
Campos, em 2009.

ROGER BOEIRA

Desde sábado, dia 9 de 
março, Vera Cruz conta com 
uma nova opção para quem 
gosta de praticar esportes, 
com a Escola de Judô Roger 
Boeira. Inicialmente, as aulas 
ocorrem nas terças e quintas-
feiras e a mensalidade tem 
um investimento de R$ 80. 
Tanto adultos quanto crian-
ças a partir dos três anos po-
dem se aventurar e aprender 
a arte marcial. Para as crian-
ças, os treinos ocorrem das 
18h30min às 19h30min e para 
os adultos, das 19h40min às 
20h40min. No decorrer do 
ano novas turmas devem 
abrir, dependendo do núme-
ro de inscritos.

O judoca Roger Boeira, de 
25 anos, proprietário e sensei 
é quem ministra os treinos. 
Então, se você ainda não se 
matriculou, não perde tempo 

e corra até a escola, que está 
localizada na rua Roberto 
Gruendling, nº 702, anexo à 
loja Alfa Tecnologia. 

A oportunidade de abrir a 
escola de judô em Vera Cruz 
se deu pela demanda. “Esta 
é mais uma opção de esporte 
e sendo o judô um esporte 
Olímpico, estamos apostan-
do para ver se dará certo”, 
sublinha. “Por enquanto, o 
espaço é pequeno. A ideia é 
ir para um lugar maior e se 
estabilizar”, projeta.

Atualmente a escola conta 
com o apoio da Alfa Tecno-
logia, que sede o espaço para 
as aulas acontecerem. Roger 
conta ainda com o apoio da 
Escola de Judô Juliano Cam-
pos, que dá toda assessoria 
necessária e dicas. Também 
a MB Flyer, que fez a criação 
da  logomarca.
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A Escola de Judô fica junto à Alfa Tecnologia

O judô ajuda as crianças a au-
mentarem suas capacidades 
físicas e psíquicas, e imprime 
valores importantes, como o 
companheirismo e o respeito 
pelos demais.
Alguns benefícios:
| Desenvolvimento de habili-
dades motoras básicas;
| Desenvolvimento de força, 
coordenação, velocidade, 
flexibilidade e equilíbrio das 
crianças;
| Desenvolvimento do seu 
poder de autocontrole;
| Estimulação do pensamento 
tático;
| Apesar de ser um esporte de 
contato, transmite e ensina 
valores: tolerância, motiva-
ção, autoestima, educação, 
trabalho em equipe.


