
 

 

 

 

 

NOTA DE REPÚDIO 

 

AGREMIAÇÃO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE (ASA) e CONSELHO 
DELIBERATIVO, por suas diretorias, indignados com o fatos ocorridos após o jogo 
ASA e CRB na noite de ontem, quando um grupo de pessoa falsamente vestidas com 
roupa de torcedores da Agremiação depedrou o ô
retornava a Maceió, torna público o mais veemente REPÚDIO a essa ação 
antidesportiva e criminosa. 

O fato exige severa reprimenda policial e judicial, através de abertura de inquérito para 
apurar os verdadeiros responsáveis 

Levamos, nesta oportunidade, nossa solidariedade ao Clube de Regatas Brasil, 
representado por seus diretores, atletas e torcedores. 

 

       Arapiraca (AL)., 08 de março de 2018

 

A Diretoria Executiva          

 

AGREMIAÇÃO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE (ASA) e CONSELHO 
DELIBERATIVO, por suas diretorias, indignados com o fatos ocorridos após o jogo 
ASA e CRB na noite de ontem, quando um grupo de pessoa falsamente vestidas com 
roupa de torcedores da Agremiação depedrou o ônibus do time visitante, quando 
retornava a Maceió, torna público o mais veemente REPÚDIO a essa ação 
antidesportiva e criminosa.  

O fato exige severa reprimenda policial e judicial, através de abertura de inquérito para 
apurar os verdadeiros responsáveis pelo delito cometido sob a instigação da covardia. 

Levamos, nesta oportunidade, nossa solidariedade ao Clube de Regatas Brasil, 
representado por seus diretores, atletas e torcedores.  

Arapiraca (AL)., 08 de março de 2018 

      Diretoria do Conselho Deliberati-vo. 

AGREMIAÇÃO SPORTIVA ARAPIRAQUENSE (ASA) e CONSELHO 
DELIBERATIVO, por suas diretorias, indignados com o fatos ocorridos após o jogo 
ASA e CRB na noite de ontem, quando um grupo de pessoa falsamente vestidas com 

nibus do time visitante, quando 
retornava a Maceió, torna público o mais veemente REPÚDIO a essa ação 

O fato exige severa reprimenda policial e judicial, através de abertura de inquérito para 
pelo delito cometido sob a instigação da covardia.  

Levamos, nesta oportunidade, nossa solidariedade ao Clube de Regatas Brasil, 


