
NOTA DE REPÚDIO

Hurra Guerreiros!

Gostaríamos de usar este espaço para outra finalidade, mas não é essa a ocasião. Na noite de 02 de

setembro de 2016, um dos nossos membros se deparou com uma Black List onde constam nomes de alguns

pra"cantes de Airso# do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Nossa surpresa foi que, além dos nomes de alguns

pra"cantes do ES ( ) existem nomes de pessoas de equipes com um certoFEAR, CAT, RAT, SKULLS e outros

renome no cenário Carioca de Airso# ( ) e todos, isso mesmo osSkullTat, DevGru, MAC e Arkanjos TODOS

membros dos de Macaé/RJ.COMMANDOS AIRSOFT SQUAD

Como não poderia ser diferente, buscamos saber de onde surgiu tal lista e o por quê. Em um primeiro

momento, fomos informados que tal lista seria de pessoas que não pra"cam o RA (Real Ac"on) que é o caso

dos Commandos, porém buscando mais ao fundo a veracidade dessas informações, descobrimos que se trata

realmente de uma Black List do ANFRA(RJ) e ASERA(ES). Aí começam as ponderações em relação a essa lista:

Como surgiu e o porquê dessa lista?

Descobrimos que na estruturação do ANFRA surgiu a idéia de se criar uma black list com nomes de

pessoas que não seriam bem vidas em jogos do ANFRA e foi posto em votação para os lideres indicassem seus

"desafetos" e essa lista foi enviada ao ASERA(ES) e compar"lhada sem ao menos uma busca da veracidade das

informações ou quem eram as pessoas envolvidas

Realmente os “líderes” do ANFRA tem alguns desafetos dentro do Commandos, desde a época em que

éramos de outra equipe, pois os problemas surgiram quando essas pessoas se juntaram a nós como lobos em

pele de cordeiros e plantaram discórdia e, em cima de pessoas com mentes fracas, fizeram de tudo o possível

para que abandonassem o grupo e passassem a fazer parte de seus grupos dis"ntos, ao ponto de até

ques"onarem o comando da equipe, por darmos a nossa opinião em um vídeo onde um dos líderes de um

grupo de Macaé e do ANFRA faz diversas explicações do que é o Real Ac"on e como essa modalidade é superior

a qualquer outra pra"cada no Airso#e (pasmem) por ele achar que ninguém do Commandos gosta dele.

Daí surge o maior problema. Muitas das pessoas que foram citadas em tal lista, nunca par"ciparam de

um jogo se quer com qualquer uma das pessoas responsáveis pela lista, muitos nem pra"cam mais o esporte

ou estão por algum mo"vo afastados do Airso#.

Essas a"tudes só atrapalham o esporte e apesar do ANFRA(RJ) e ASERA(ES) não influenciar em noNADA

funcionamento, jogos ou parcerias das equipes envolvidas, é repugnante a a"tude de certas pessoas que

lideram grupos e influenciam de forma errada e vil seus comandados.

Sinceramente, torcemos muito que essa lista desapareça e que haja uma retratação não só com os

Commandos, mas com todos os grupos envolvidos, pois eles não envolveram somente nomes de grupos e

pra"cantes do esporte, mas também com pessoas com um certo entendimento de direitos e deveres,

advogados e pessoas com muita influência na cidade de Macaé e quem sabe no estado do Rio de Janeiro e do

Espírito Santo.

Nos sen"mos no dever de deixar aberto um espaço para qualquer esclarecimento que se faça

necessário por qualquer pessoa, envolvida ou não, direta ou indiretamente. Acreditamos que o diálogo pode e

deve ser usado como arma para a busca de soluções de qualquer problema, mas a também acreditamos

fielmente que a humildade em admi"r erros faz parte do pilar do nosso esporte... a HONRA!!!

Atenciosamente
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