“SONHO OLÍMPICO – JIU-JITSU NAS OLIMPÍADAS”
Fiel ao princípiobásico da LERJJI
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e diante de pensamentos e comentários, dos mais diferentes seguimentos do jiu-jitsu, embora
havendo contorvérsias, não podemos ignorar que “onde ha fumaça pode ter fogo” e, achamos que
pelo nosso histórico não podíamos fechar os olhos, ese realmente querem transformar o sonho de
ver o jiu-jitsu participando de uma olimpíadas, precisamos parar de fazer comentários, de criticar,
e fazer alguma coisa.
Achamos que o nosso histórico nos dá credibilidade, um legado de 30 anos de existencia sempre
“LEVANDO JIU-JITSU À SÉRIO”, lançamos no dia 25.JAN em nossa Assembléia Geral um
MOVIMENTO visando transformar o sonho de ver o ›LKW/LKVUW" PCU" QNKOR¯CFCUﬁ, em
realidade.
Este MOVIMENTO a principio quer unir todos que mantem este sonho, desejam fazer alguma
coisa paratirá-lo da utopia. Não adianta fazermos comentários contra esse ou aquele dirigente,
não adianta ficarmos levantando comportamento e ações dessa ou daquela entidade que as suas
maneiras tem feito muito pelo nosso jiu-jitsu, estas atitudes so dificultam atingirmos nossos
desejos, alcançarmos nosso objetivo.
Abertos a opiniões, inicialmente queremos contar com afguùgu de todos que fazem parte do
universo do jiu-jitsu, atletas, professores, mas principalmente dirigentes de entidades e da mídia
especializada, e no momento que contarmos com um número significativo, vamos juntar as
sugestões para poder determinar a estratégia para atingimos ao objetivo principal: ver o ›LKW/
LKVUW"PCU"QNKOR¯CFCUﬁ0"
Para isso, demos início a este MOVIMENTO e contamos com todos os interessados para fazer
uma CAMPANHA forte, ferrenha para atingirmos ao maior número de interessados, que de fato,
querem sair do sonho, e engrossar o grupo que não quer somente ficar falando, comentando,
criticando, mas esta disposto a regassar as mangas e colocar sua fertil imaginação, sua
capacidade técnica-intelectual, sua influência política, sua criatividade, sua inventividade, em fim,
quer fazer alguma coisa de certa forma para ver um dia o esporte que defendemos, de que
gostamos, em que vivemos, participando em igualdade de condições as demais modalidades do
mundo esportivo.Queremos ressaltar que sua omissão lhe tira o direito de ficar na penumbra
criticando, brasfemando, murmurando sobre este estado crítico de coisa, nada fazer para vermos
um dia o jiu-jitsu numa olimpíedas.
Vamos aguardar sua adesão trazidas a nós através de nossos correio electrónico
(ngtllkBngtllk0qti ou ngtllkBioakn0eqo), através de correspondencia para nosso endereço,
(NGTLLK"⁄"Twa"Hgtfkpapfq"Qipkdgpk."88"⁄"Oataxkuva"⁄"Kvakrw"⁄"Pkvgtôk"⁄"EGR"460564/682) para
isso elaboramos um modelo de adesão, que de acordo com a situação de cada um, devem ser
preenchidos, claro deixando em branco os espaços que não existir elementos próprios, e está
reservado um pequeno espaço para sutilmente, se interessarem, emitirem opiniões e sugestões
para análise futura. Deixamos claro que não queremos comprometer ninguém, respeitamos a
posição de todos, e queremos somente a manifestação daqueles que realmente compartilham
com raciocínio, e acreditam em nosso MOVIMENTO.

