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NOVIDADE NA ÁREA

É com imensa alegria que inauguramos a primeira edição do nosso
jornalzinho quinzenal, que foi idealizado com muito carinho para
trazer um pouco de informação e entretenimento a todos.
 
Nosso objetivo é falar do nosso futebol, das nossas ações, de
amigos e conterrâneos espalhados pelo mundo além de trazer um
pouco de notícias do Vale e do nosso povo.
 
Aqui vamos ter um toque de irreverência, informação e muita, mas
muita resenha.
 
Sejam bem vindos e bom divertimento!
 
 
André Tixa Orsine
Presidente e Fundador AKA
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Como você está lidando com esse período de
confinamento? Como tem ocupado o seu tempo
sem os tradicionais encontros aos domingos e
sem a pelada e os jogos do AKA?
Independente do que, o mais importante de tudo
é como você está encarando.

BORA DE RESENHA
Escrito por André Tixa

Vivemos tempos que a nossa geração nunca passou.
Isolamento, proibições, comércios e tantos estabelecimentos
fechados, eventos cancelados, enfim, estamos aprendendo a
lidar com o ócio em pleno século da falta de tempo.
 
Com isso estamos tendo que nos reinventar e, no meio desse
cenário,arrumar uma forma de manter a mente ocupada,
exercitar e também ajudar aqueles que precisam. 
 
A minha mensagem inicial é exatamente essa. Precisamos
perseverar e manter a chama da esperança e da solidariedade
acesas. Não podemos cruzar os braços e deixar tantas
pessoas que precisam sem o nosso apoio.
 
Graças a Deus o AKA construiu uma história bonita de muitas
ações beneficentes e fortes alicerces transformando o nosso
desafio solidário em uma missão honrosa e que nos trás muita
alegria, pelo exemplo e pelo nosso DNA.
 
Enquanto a bola não volta a rolar, o gol mais bonito é sempre o
da solidariedade.

comigo é gol: fala presidente

akanet.com.br

- Gestor Comercial de Eventos, Marketing e Comunicação da TBI Segurança (Vigilância Patrimonial e Segurança Privada);
 
-Presidente AKA - Associação que promove a integração e mobilização dos Filhos do Vale do Jequitinhonha em BH;
 
- Presidente da AAMEIA (Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Entorno do Independência e Adjacências)entidade que promove
ações no Bairro Sagrada Família e Horto;
 
- Membro da CFPSC (Comissão Facitiltadora de Participação da  Sociedade Civil) que promove a interlocução para discussão e  solução de
problemas de impacto social entre os Barros Sagrada Família, Horto, Santa Tereza, Governo do Estado, Prefeitura Municipal, Ministério Público e
entidades privadas;
 
- Presidente do Projeto Social "VALEMOS PELO QUE SOMOS" que promove ações solidárias e de mobilização social por meio do esporte no Vale do
Jequitinhonha e BH;
 
- Atacante do AKA.

@akabhoficial

@andretixaorsine
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Desde que começaram as ações de isolamento e demais
determinações em todo o Brasil, o AKA tem se mobilizado e
movimentado para ajudar as famílias que estão em situação
de fragilidade ou necessidade.
 
Desde o mês de março, até o fim de abril, 105 famílias já
foram contempladas e receberam apoio das ações
promovidas em conjunto com os nossos patrocinadores e
parceiros. Já foram mais 120 cestas básicas doadas e kits de
higiene.
 
Ainda há muito por se fazer e outras tantas famílias
aguardando por nossa ajuda. Agradecemos quem tem nos
apoiado e também contamos com novas iniciativas.
 
Estão em andamento ações em parceria com o Hub Social
(@ohubsocial), AAMEIA (Associação do Bairro Horto e
Sagrada Família e Coimbra Sports, além da campanha da
mensalidade solidária, onde os mensalistas do AKA que
querem ajudar, mantém o pagamento de associado para
conversão em cestas básicas.

Aqui vamos destacar as ações da semana, fatos
e resultados que chamaram a atenção e
merecem menção honrosa.
Se você tem uma sugestão ou quer participar,
mande a sua matéria ou tema que deseja para o
whatsapp (31) 99695-5825.
Será um prazer ter a sua contribuição

SÓ TAPA NÉ
Escrito por André Tixa

O ESPORTE POSSUI MÚLTIPLOS SIGNIFICADOS. DENTRE ELES ENCONTRAMOS COMO LAZER, REABILITAÇÃO,

PROFISSÃO E EDUCAÇÃO. ACREDITAMOS NA NATUREZA EDUCACIONAL DO ESPORTE E ESTE NÃO SE

RESTRINGE AO ESPAÇO ESCOLAR APENAS.

ENTENDEMOS QUE O ESPORTE É UM ESPAÇO PRIVILEGIADO PARA A VIVÊNCIA DE VALORES, ATITUDES E

COMPORTAMENTOS NECESSÁRIOS AO CIDADÃO AUTÔNOMO E PARTICIPANTE.

aconteceu no aka - atualização da semana

akanet.com.br

@akabhoficial

@valemospeloquesomos
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Como é bom ver  o  nosso manto espalhado
mundo afora, vestindo os nossos amigos,
conterrâneos, torcedores e fãs.
 
Mande a sua foto para o whatsapp (31) 99695-
5825 com nome e cidade/país.

MUNDO AFORA
Escrito por AKA

HOJE SOMOS UMA PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS FILHOS DO VALE EM BH, O QUE NOS

ORGULHA MUITO. NOSSO PENSAMENTO AGREGADOR, SOLIDÁRIO, COLETIVO E IRREVERENTE FAZ COM

QUE O AKA SIGA SE SOLIDIFICANDO CADA VEZ MAIS. NÓS SOMOS MAIS DO QUE UMA PELADA

DE FUTEBOL, SOMOS UM CENTRO DE EXCELÊNCIA EM ESPORTE, AMIZADE,

CONFRATERNIZAÇÃO, RESPEITO, LAZER E GESTÃO.

(ANDRÉ TIXA ORSINE - PRESIDENTE AKA)

akadianos pelo mundo
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@akabhoficial

@valemospeloquesomos

Warley - Vitória-ES

Léo - Santa Luzia-MG
Théo - Belo Horizonte-MG
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Divulgação de ações,realizações, notícias e
mídias do AKA que viraram notícias.
 

"OS FAMOSIM"
Escrito por AKA

"NASCER NO VALE FOI UMA DECISÃO ALHEIA À MINHA VONTADE. AMAR O VALE

FOI UMA ESCOLHA LIVRE DO MEU CORAÇÃO. EXISTIR NO VALE SIGNIFICOU APRENDER E

ESPERAR CONTRA TODAS AS ESPERANÇAS. MUDAR DO VALE SIGNIFICA PEREGRINAR NAS

TRILHAS DA UTOPIA. ESQUECER O VALE, JAMAIS. É IMPOSSÍVEL ESQUECER DE QUEM NOS

CATIVOU" . (AUTOR ANÔNIMO)

deu na mídia né papai

akanet.com.br

@akabhoficial

@valemospeloquesomos

Jornal Nossa História

TV Bandeirantes

Live AKA - Instagram - 26/04
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Nesse meio tempo, gestores, professores, mentores e demais
incentivadores do esporte ligados ao projeto "VALEMOS PELO
QUE SOMOS" tem mantido contato via redes sociais, focando
em temas e debates sobre como melhorar a performance e os
resultados dos jovens.
 
Um dos temas que têm sido muito abordados e, considerado
por muitos, como o que precisa de maior foco, é o
fortalecimento e preparação mental. Esse é considerado por
muitos um dos maiores déficits dos nossos jovens.
 
O presidente do AKA e do Projeto, André Tixa Orsine, foi
enfático "precisamos muito evoluir em como preparamos os
nossos jovens mentalmente para os desafios do esporte e da
vida. Já vimos muitos talentos, verdadeiras pedras preciosas
da nossa região sucumbir por não força mental para resistir
aos desafios que passam pelos sonhos desses".
 
Acreditamos que na parte técnica e tática, hoje o Vale tem
grandes profissionais e escolinhas, mas há uma defasagem
em relação ao nosso desenvolvimento no que tange o tema.

Praticas esportivas das escolinhas e demais
atividades estão suspensas, assim como as
aulas.Medidas são necessárias para evitar o
contágio e o colapso.
Foco agora é na preparação e estudos de
capacitação e ferramentas de gestão.

VALEMOS PELO QUE
SOMOS
Escrito por André Tixa

projeto valemos pelo que somos

akanet.com.br

TODOS SABEM QUE O ESPORTE ABRE CAMINHOS E FORMA PESSOAS MELHORES. RETIRAR JOVENS E

CRIANÇAS DAS RUAS LHE DANDO OPORTUNIDADE DE TRILHAR NOVOS CAMINHOS, SÃO TAREFAS DIFÍCEIS.

POR ISSO QUE O “VALEMOS PELO QUE SOMOS”, PERCEBENDO A NECESSIDADE DE DESENVOLVER UM

PROJETO QUE, ATRELADO AO SEU PRINCIPAL FOCO, PUDESSE LEVAR A ESSAS CRIANÇAS E JOVENS UMA

OPORTUNIDADE DE MUDAR SEU DESTINO COM O APRENDIZADO DE UM ESPORTE, TORNANDO-OS PESSOAS

MELHORES. @valemospeloquesomos

@akabhoficial
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E foi a partir da década de 60 que começou a surgir alguns exemplos de “goleiro-líbero”, expressão usada para descrever o
goleiro que joga mais adiantado, muitas vezes para cobrir a avanço dos zagueiros, que hoje participam diretamente da
criação ofensiva de sua equipe. 
 
Um dos precursores dessa função foi Tommy Lawrence, arqueiro do Liverpool na “Era Shankly”, a qual garantiu aos Reds o
bicampeonato inglês (1963-64 e 1965-66) e uma Copa da Inglaterra (1964-65), tirando o time inglês de um fila de 16 anos
sem conquistar um título. A Principal característica de T. Lawrence era a agilidade, apesar de ser apelidado de “O porco
voador” pela sua forma física, para jogar mais adiantado do que o normal.
 
Tivemos ainda alguns exemplos conhecidos como Jorge Campos – goleiro mexicano dos anos 90; René Higuita – folclórico
goleiro colombiano de 1,72m; E o brasileiro Rogerio Ceni – maior goleiro artilheiro da história do futebol.  Mas, nenhum
deles é tão lembrado como Manuel Neuer quando se fala de goleiro-líbero. O jogador alemão multi-campeão pelo Bayern
de Munique e pela Seleção Alemã, com a chegada de Pep Guardiola, revolucionou a posição, passando a jogar praticamente
como um líbero, sempre se antecipando aos atacantes e com extrema personalidade para iniciar as armações das jogadas
da equipe. 
 
E foi na copa de 2014 onde a “Muralha Alemã” mostrou que pode ser decisivo tanto debaixo das traves como longe da sua
área também e teve a sua melhor exibição como líbero. Em partida memorável contra a Argélia, nas oitavas de final, 
o goleiro salvou a seleção alemã diversas vezes, saindo da área e parando o rápido ataque argeliano.
 
Neuer já relatou que, no inicio da carreira, a sua vontade não era jogar no gol, mas que, por falta de um goleiro, o seu
técnico na época o escalou nessa posição.  Quis o destino que, por um inusitado motivo, Manuel Peter Neuer, viesse a se
tornar o melhor goleiro (libero) da história do futebol. 
 
Alles Gute zum Geburtstag, bayerische Mauer!

Por muitos anos na história do futebol, o único
personagem do jogo que pode usar tanto os pés como
as mãos durante a partida, o goleiro, tinha apenas a
responsabilidade de defender a meta do seu time. Uma
das explicações era o posicionamento dos defensores,
ainda não eram vistos como peças que iniciavam a
construção ofensiva da equipe, a partir do campo de
defesa, e, portanto, jogavam muito mais próximos ao
goleiro. 
 
Porém, ao longo dos anos, nenhuma posição evoluiu
tanto tecnicamente como a de goleiro. E, a ideia de que
a sua única função era apenas agarrar as bolas
finalizadas pelo adversário foi ficando de lado, uma
vez que eles também saiam para “combater” o
adversário fora da sua área.

Por Júnior Mendonça

HUMOR, ANÁLISES E ESTATÍSTICAS SOBRE FUTEBOL 

@ZONADECLUBISMO

zona de clubismo
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Menino espoleta, chamado de capeta de tanto malinar. De corpo franzino, sossega menino, se não vai apanhar. 
 Pelada de rua, mãe já vai chamar, entrá cá pra dentro, vem logo banhar. Me deixa mainha, jogar minha bola,
apesar de travesso, sou bom na escola. 
 
As vezes brigão, as vezes " bonzim", isolado no mundo, minha vida é aqui, sou filho do Vale, sou de Araçuaí. Jogo a
Chinela pra amêndoa arrancar, sou safo na mira, não costumo errar. Jogo logo na " bitela", pra fome matar.
 
Cê gosta de china, então "vamo chiná", faz logo a biloia, que eu vou acertar, se chegar mais um nós vamos logo
culiar. Não fujo de briga e nem gosto de afinar, pode "dá "dois de mim, que eu vou encarar. Assim levo a vida, assim
vivo aqui, sou filho do Vale, sou de Araçuaí.
 
Domingo é a missa, não da pra escapar. É certo também que a gente tem que rezar. A moça bonita acabou de
entrar. Sossega menino, cê tá na igreja, cê presta atenção no que o padre vai falar. Ta certo  eu entendo, eu vou
sossegar, mas depois da missa nela vou chegar. 
 
Vai indo na frente, que vou logo atrás. Ninguém pode saber, o povo fala demais. Não sou bocoió e nem sou
"manelão", lhe olho nos olhos e lhe beijo a mão. Ganhou meu carinho e o meu coração.
 
O tempo passou e eu vim pra capital. Consegui estudo e trabalho formal. Mas não me envaideço, não me sinto o tal,
porque na verdade o meu mundo é o Kiau. 
 
O mundo mudou, mudou a consciência, é triste saber dessa tal violência. Que Deus abençoe a minha terra natal, lhe
dando decência, amor e moral. Apesar de tudo, não vou lhe esquecer, minha terra querida, o meu bem querer. De
longe a lembrança, de um tempo feliz, do mundo encantado, da terra que eu quis. Agora me vou, tenho que ir ali, no
peito a saudade, da terra que amo, minha Araçuaí. 

"Minha terra, meu povo, meu amado Vale do
Jequitinhonha. Uma gente que enxerga o mundo com os
olhos do coração e apesar das adversidades é capaz de
sorrir e fazer arte. Deus foi muito generoso comigo em me
dar a bênção de ser filho desse lugar. Um Vale que Vive e
sempre viverá em mim".

SOU MENINO DE ARAÇUAÍ
Escrito por Romano Rocha

ROMANO ROCHA É AUTOR DO LIVRO "UM VALE QUE VIVE EM MIM", O LIVRO MAIS QUERIDO E SOLIDÁRIO DO

BRASIL, TODA RENDA DA VENDA DOS EXEMPLARES ESTÁ SENDO DESTINADA AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE

PAULO EM ARAÇUAÍ - MG.

!!!GRANDE ABRAÇO A TODOS E FIQUEM COM DEUS. 

ROMANO ROCHA - EMPREENDEDOR DA SOLIDARIEDADE.

diário de bordo & textos no ar

akanet.com.br

@akabhoficial

@romanorocha7
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Diante de tudo isto, o esporte foi um dos grandes afetados, com
diversas competições sendo paralisadas ou até mesmo canceladas. As
Olimpíadas de Tóquio, que teve sua data transferida para 2021, já vê
como ameaçada esta nova data, pois segundo equipes de especialistas
de médicos, enquanto não houver uma vacina fica impossibilitada a
realização de um torneio de tamanho porte e, por conta disto, o comitê
organizador diz não ser viável adiar mais uma vez, cancelando a
competição, a mais popular do mundo do esporte. Aqui no Brasil a CBF
(Confederação Brasileira de Futebol) autorizou os clubes a retomarem
seus treinamentos, tendo em vista que as férias dos jogadores se
encerraram na última quinta-feira (30).   Alguns clubes europeus
também voltaram às atividades.  Logicamente, é necessário um grande
aparato por parte dos clubes e das federações para que os jogadores e
demais envolvidos tenham segurança e tranquilidade para exercer suas
funções. Sei o quanto o esporte faz falta na vida daqueles que o
praticam e daqueles que acompanham também, mas não podemos agir
na emoção e querer que tudo volte, sem nenhuma responsabilidade,
trazendo sérias consequências. 
 
Não escrevo este texto para trazer uma resposta pronta sobre a volta
das competições esportivas, mas para provocar em você, caro leitor,
uma reflexão sobre o atual momento em que vivemos e o quanto isto
impactou nas nossas vidas e também no esporte. Serve para
refletirmos as nossas ações durante este tempo, e o que fazemos para
mudar esta situação e virar este jogo. Entretanto te pergunto: você é
favor da volta das competições esportivas? Enquanto o esporte não
volta, busquemos fazer as coisas boas, como leituras, meditações,
pensamentos positivos, exercitar o corpo e reviver momentos
marcantes do esporte (através de vídeos no Youtube, por exemplo). E
lógico, vamos cuidar daqueles que amamos, com uso de máscaras,
higienização, mas claro, não se esquecendo de ficar em casa.   Iremos
vencer esta batalha, mas agora, neste momento, só depende de nós!

Olá caros leitores, venho aqui pela primeira vez falar com vocês sobre
a atual situação do esporte nesses tempos tão difíceis que estamos
vivendo, por conta da doença da Covid-19 (doença causada pelo novo
coronavírus – SARS-COV-2), tornando-se a maior crise humanitária
desde a segunda guerra mundial.
 
No mundo, milhares de pessoas foram diagnosticadas positivas para
esta doença, e por conta disto, todo o planeta parou, literalmente, para
evitar a propagação, pois até o prezado momento não existem vacinas
e medicações para combatê-la. Graças a Deus, diversos testes já estão
sendo feitos para que em breve tenhamos soluções eficazes para o
combate deste vírus que está causando pânico em toda humanidade.
 
 

O QUE SERÁ DO ESPORTE EM
TEMPOS DE PANDEMIA?
Escrito por Yasser Pereira

YASSER DE SOUZA PEREIRA É ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, E LICENCIADO EM

EDUCAÇÃO FÍSICA.

JOGANDO PELA EDUCAÇÃO

akanet.com.br
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Nome: Ramon Tadeu.
Conhecido como: BomBom.
Idade: 30 Anos.
Natural de: Belo Horizonte-MG.
Time de Coração: Atlético-MG, O Galo Doido.
Sonho: Viver bem de vida.
Medo: Perder meus bebês.
Prato: Tropeiro.
Hobbie: Jogar Bola.
Fim de semana: Tomar umas.
Cerveja: Heinecken.
Ídolo: Ronaldinho Gaúcho.
Frase: "O senhor e meu pastor e nada me faltará".
O que espera de 2020: Muita paz e saúde nesse ano
crítico.
Melhor Amigo: Deus.
Saudade: Exército.
Filme preferido: "Em Busca de um Milagre".
Marmota: Xavier 
Praia ou Montanha: "Samba".
Mensagem pra galera: "Aqui é AKA Papaaa se
cuidem n esqueçam de pedir a Deus o que vc
precisa ou o que vc quer ok VLW".

Antes de falarmos qualquer coisa sobre o nosso
personagem de estreia, sugerimos o uso da
caneleira para evitar acidentes. Brincadeira, pode
relaxar, hoje é dia de samba.
Nosso Escorpião Rei é um cara amigo, de riso fácil,
tranquilo e cativante.
Vamos estrear em grande estilo com nosso volante
bom de bola e de resenha.

" RAMON ALÉM DE SER UM GRANDE JOGADOR,

DISCIPLINADO, É UM GRANDE AMIGO. CARA

BOM DE RESENHA, PARCEIRO. BOM DE COPO E

BOM DE SAMBA". 

craques do aka - Ramon - o escorpião rei
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agenda aka: Aniversários, eventos, festas, acontecidos.
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agenda aka: Aniversários, eventos, festas, acontecidos.

akanet.com.br

@akabhoficial

DIA DO GOLEIRO
No dia 26 de abril, foi criado o Dia do Goleiro
em homenagem ao aniversário de um grande
ídolo brasileiro da posição: Haílton Corrêa
Arruda, o Manga. 
 
Uma figura tão importante em campo não
poderia ficar sem uma data comemorativa.
Nossa homenagem a todos os craques do gol.
 
Essa é a homenagem do AKA aos seus goleiros
e demais, pelo seu dia.
 
#diadogoleiro
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"merchan" solidário - divulgação de comércios periodo pandemia
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AKA - ASSOCIAÇÃO DOS K-IAUZEIROS AUSENTES

CNPJ: 32.697.851/0001-21

@AKABHOFICIAL

@VALEMOSPELOQUESOMOS

AKANET.COM.BR

31 99695-5825 (WHATSAPP)
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