
CABEÇA ERGUIDA

Queridos amigos Akadianos, aqui estamos nós em mais uma edição do
nosso já famoso e querido jornalzinho quinzenal. Com muita alegria.

Seguimos no embate contra o COVID-19, já passando dos 100 dias de
afastamento social, de luta pela sobrevivência e agora, mais do que
nunca, rezando para que tudo possa ir retomando o fluxo e que possamos
tentar voltar a uma rotina para "correr atrás do prejuízo".

Diante do cenário, o nosso emocional com certeza já não é mais o mesmo,
aliás, nenhum de nós será o mesmo, esperamos, uma mudança para
melhor, com uma avaliação profunda de nossas prioridades e da forma
como nos relacionamos.

Antes de darmos o pontapé inicial à nossa pequena peleja virtual,
gostaríamos de reiterar nossa profunda gratidão pelos amigos, parceiros
e patrocinadores que nos estenderam a mão, nos ajudando a manter o
nosso sonho vivo e a chama da esperança acesa.

Em tempos tão difíceis, é reconfortante receber o apoio de quem acredita
em nosso trabalho e em nosso compromisso pelo esporte e por tudo
aquielo que acreditamos. #GRATIDÃO.

Confiança, fé e gratidão pelo apoio.
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Aquele menino sonhador, ávido por crescer, que por tudo se impressionava de tão inocente, sempre carregou consigo uma
vontade de estar junto, de ter amigos, de agrupar e agregar. Aquele jovenzinho que pra não ver o amigo brigar, fugia com
ele e que por sempre querer participar, estava sempre envolvido em tudo, desde o posto de representante de turma a líder
de grêmo estudantil. 

Mas por qual razão essas lembranças vieram a tona? Por qual motivo? Com certza não foi a toa. Pra tudo há um propósito.

Talvez seja porque em muitos momentos, o nosso escudo protetor está enfraquecido, que aquela determinação se faz
falseada por alguma decepção, ou por conta dessa ansiedade em querer ver os projetos decolar, ou que as expectativas
estejam aquem do nosso objetivo. Sim meu amigo, aqui tem um coração, tem sangue nas veias. Sou humano. Eu sangro.

A loucura da rotina e do turbilhão de tarefas, compromissos e obrigações por muitas vezes sufoca, machuca, fere a alma.

E com esse confinamento social, com a falta do futebol e dos amigos, tudo se potencializa, vira algo muito maior. Tempos
difíceis. Há momentos em que não se pode controlar tudo. E o mundo bate, a pancada vem forte, e de onde menos se espera.

Mas é um exercício diário, de resiliência, de fé, de perseverança. Talvez por isso tenha voltado a memória do pequeno
André Tixa, o menino sonhador, o jovem ávido esperançoso que ajudou a formar esse combalido ser humano, que acredita
na capacidade das pessoas em construir o seu destino e estender a mão.  Continuo o mesmo sonhador, o mesmo coração e o
mesmo menino que cresceu e ainda quer contribuir, compartilhar.

Sei que a caminhada é dura, que as quedas serão dolorosas, que as decepções fazem parte do aprendizado, mas que a
minha fé, minha força e a "alma" do menino bobo, iludido, inocente e sonhador que ainda reside em meu coração serão
ainda mais fortes e que contiuarei o meu propósito. Até o fim. #valemospeloquesomos
- Gestor Comercial de Eventos, Marketing e Comunicação da TBI Segurança (Vigilância Patrimonial e Segurança Privada);

-Presidente e Atacante do 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 e Mentor do Projeto Social Esportivo  "VALEMOS PELO QUE SOMOS" que promove ações solidárias e de mobilização social por meio do esporte no Vale
do Jequitinhonha e BH;

Hoje me peguei ouvindo a música dos saudosos Milionário e José Rico,
"...O que quero é sentimento, força e coração quando te encontrar...." e
me levou a uma profunda reflexão e a mais uma viagem nostálgica ao
passado, trazendo a tona sentimentos de lembranças doces.

Regojitando mais um dia duro, árduo de trabalho, quase que
inconscientemente, fiquei por um tempo ao olhar para o tempo. Senti
uma tristeza, por ver tantas vidas sendo abreviadas por este mal que
nos acomete, comecei a pensar no sentido e no valor da vida.

E com isso me lembrei de meus tempos de criança.

CAMINHAR O SEU CAMINHO
Escrito por André Tixa

comigo é gol: fala presidente @andretixaorsine



Desenvolver um trabalho social, por meio de um projeto é uma
verdadeira imersão na realidade do nosso país e das pessoas. O
Abismo que existe entre as classes, também evidencia um
preconceito muito grande com aqueles que se dispõe em
estender a mão ao próximo.

O árduo compromisso, que nos torna mais humanos, mais
sensíveis e, portanto, mais expostos, trazem a tona como a
determinação e o foco precisam ser reafirmados diariamente.

E assim seguimos aprendendo, mas nunca deixando de acreditar
em um país mais justo, solidário e igual. Nós decidimos fazer a
nossa parte, mesmo que a realidade nos mostre que aquele
ditado "santo de casa não faz milagre" é tão real quanto
frequente. 

E seguiremos aprendendo, enfrentando a dura realidade e
trazendo sonho e esperança aos nossos jovens.

O QUE NÃO NOS MATA, NOS
ENSINA.
Escrito por André Tixa

no comando do ataque @andretixaorsine



O desafio de transformar a realidade e oferecer a prática esportiva
aos nossos jovens é algo muito maior do que se parece. Vencer o
descaso, a desconfiança e o pouco engajamento é a principal barreira
a ser vencida.

Com fé, determinação e muito suor, vamos vencer essa batalha.

PELO QUE SONHAMOS, PELO QUE
QUEREMOS.
Escrito por André Tixa

grandes iniciativas - projetos do bem @andretixaorsine

valemospeloquesomos.org.br



grandes iniciativas - LIVE SOLIDÁRIA youtube\O Reencontro

valemospeloquesomos.org.br

É com muito orgulho que anunciamos a nossa parceria com esse projeto lindo e que tem tudo a ver com o AKA e com o povo do
Vale do Jequitinhonha.

E nessa pegada alegre e solidária, estamos nos mobilizando e convidamos todos os atletas e amigos a fazer parte de mais uma
campanha solidária.



projeto social valemos pelo que somos - seja um multiplicador



projeto social valemos pelo que somos - seja um multiplicador



patrocinador AKA @valecar.oficial



Espaço reservado aos amigos espalhados mundo afora, vestindo
o nosso manto. São conterrâneos, amigos, torcedores,
embaixadores  e fãs.

Mande a sua foto para o whatsapp (31) 99695-5825 com nome e
cidade/país.

Teremos o maior prazer em divulgar.

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

Toninho Almeida, ex jogador do Cruzeiro. Um grande
amigo e incentivador do esporte. Um grande exemplo.

Sadizinho e Tiãozinho. Grandes K-iauzeiros.Os Nonatos!!!

@akabhoficial



patrocinador aka

vallorbeneficios.com.br/

A VALLOR Administradora de Benefícios é uma
pessoa jurídica devidamente regulada pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
registro nº 417581, atua como estipulante ou
prestadora de serviços de empresas, órgãos
públicos ou entidades representativas que
desejam contratar um plano de saúde coletivo,
proporcionando o acesso à saúde pela
população a eles vinculada.

Por ser especializada em planos de saúde
coletivos, a VALLOR amplia ainda mais o poder
de negociação de seus clientes, visando o
melhor custo/benefício na medida em que eles
passam a ter maior compreensão sobre os
direitos garantidos pela legislação que rege o
setor, além de poderem contar com o suporte
logístico e a infraestrutura de serviços que a
administradora de benefícios disponibiliza.

Há de se destacar como grande diferencial a
maior proximidade com o cliente, atendimento
personalizado e soluções completas em planos e
benefícios corporativos nas áreas médica e
odontológica.

Nosso trabalho consiste em defender os interesses do
Cliente e da sua equipe de colaboradores em parceria
com as melhores seguradoras, operadoras de Planos
Médicos e Odontológicos e Fornecedores de Benefícios,
oferecendo qualidade e tranquilidade nos serviços
prestados.

Nossa fundação ocorreu há 12 anos e conta com uma
equipe de profissionais com mais de 30 anos de
experiência no mercado e um departamento jurídico
especializado em saúde suplementar e direito
empresarial.Temos uma equipe de pós vendas com foco
em dar suporte ao RH, possibilitando o atendimento à
quaisquer demandas que facilitarão as rotinas diárias e
a utilização dos produtos contratados. 

Hoje administramos mais de 70.000 vidas entre
Seguros de Vida em Grupo, Planos Médicos,
Odontológicos, Vale Refeição, Vale Alimentação, Gestão
de Vale Transporte, dentre outros.

vsseg.com.br
@vssegcorretora



Divulgação de ações, realizações, feitos,
participações notícias e mídias do AKA que
merecem nosso destaque e congratulações.

São os nossos amigos fazendo a diferença e
se destacando nas redes.

AKA NA MÍDIA
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

@valemospeloquesomos

@akabhoficial

Campanhas solidária "Desafio do Bem", da plataforma Cidade
do Bem (@cidadedobem) a qual o AKA tem orgulho de fazer

parte.

Dr. Aurélio Murta representando o Vale e participando de lives
quem promovem engrandecimento e soluções para o futuro.

Mais uma live que promete ser espetacular com o nosso
amigo escritor Romano Rocha.



Uma iniciativa em parceria com o Ao Gosto carnes nobres, que disponibilizará todo mês um kit para que
possamos realizar a rifa solidária. A primeira rifa foi sucesso e agora vamos para a segunda rodada.

Nosso objetivo é a cada mês contemplar um projeto, entidade ou instituição em uma cidade no Vale do
Jequitininhonha.

Adquira a sua através do link: https://www.rifatech.com/438270002.xhtml ou entre em contato conosco.

2ª RIFA SOLIDÁRIA AKA / AO GOSTO CARNES NOBRES - SORTEIO 07/08
Escrito por André Tixa

solidariedade em pauta



Estamos muito felizes com o resultado da nossa primeira rifa solidária, que foi sorteada dia 14/07. 

Graças à parceria do Ao Gosto Carnes Nobres (@aogostocarnes), conseguimos pagar a segunda parcela
da construção do nosso site valemospeloquesomos e do novo portal souaka.com.br (em
desenvolvimento). Com criatividade e incentivo de grandes perceiros e amigos, estamos aos poucos
construindo o nosso sonho, onde esperamos em breve poder desenvolver com maior consistência o
nosso sonho de ver os jovens do Vale do Jequitinhonha praticando esportes.

O Ganhador foi o amigo DELCIO DE MATOS, final de telefone 2121. Nosso amigo adquiriu 20 rifas
solidárias e nos ajudou muito, sendo um grande merecedor do prêmio.

DIVULGAÇÃO RESULTADO 1ª RIFA SOLIDÁRIA AKA / AO GOSTO 
Escrito por André Tixa

solidariedade em pauta

@akabhoficial



Atendendo ao pedido dos nossos amigos e apoiadores, o AKA agora também pode receber doações via
Pic Pay.

Mais uma opção moderna e segura, onde você contribui com o crescimento do nosso projeto Valemos
pelo que Somos.

AKA AGORA RECEBE DOAÇÕES TAMBÉM VIA PIC PAY
Escrito por André Tixa

projeto valemos pelo que somos

O  PicPay  é um aplicativo  de pagamentos online e é natural ter dúvidas sobre  como o PicPay
funciona  dado algumas polêmicas que envolveram a plataforma. Desenvolvido no Brasil, o sistema
nasceu com a proposta de descomplicar transferências de valores entre usuários ou na hora de fazer
pagamentos a lojas virtuais ou serviços online.

Com isso agora temos todas as formas de pagamento, para que você consiga, dentro da sua realidade
e capacidade, contribuir com o nosso trabalho.

@akabhoficial



Uma brincadeira na internet viralizou, virou febre e se
regionalizou quando chegou na turma do AKA.

Estamos revivendo e relembrando craques do passado
que inspiraram gerações e gerações.

Um grande orgulho e motivo para nos esforçarmos
cada vez mais em nosso propósito de  "invocar" nosso
passado para trazer novas inspirações não apenas aos
jovens, mas a todos os amantes do futebol

Contato: 31-99695-5825
email: andreorsine@akanet.com.br 
@akabhoficial

NOSTALGIA NA ÁREA
Escrito por André Tixa

aka - estrelas do vale - resgatando a história @akabhoficial



Dá-se o nome de esporte às atividades físicas
realizadas por pessoas que se submetem a
regulamentos e participam de competições. A
prática de esportes beneficia grandiosamente as
pessoas e até mesmo a sociedade, pois reduz a
probabilidade de aparecimento de doenças,
contribui para a formação física e psíquica além
de desenvolver e melhorar tais formações. Na
adolescência, as pessoas são influenciadas pelo
consumismo, problemas psicológicos, hábitos
prejudiciais e outros que também influenciam as
demais faixas etárias, gerando conflitos internos
que desviam valores e aprendizagens antes
obtidos. É neste processo que o esporte mostra
sua grande contribuição à sociedade. 

A IMPORTÂNCIA DO ESPORTE
Portal Me Salva.

Cada esporte possui suas particularidades que envolvem as pessoas e as fazem optar por qual praticar. 

Os esportes influenciam no desenvolvimento saudável dessas e os distanciam da mentalidade distorcida
que hoje se prega no mundo, e ainda faz com que as pessoas se distanciem da criminalidade que está
presente em todos os locais de forma bastante organizada e sedutora. 

Existem inúmeras instituições sem fins lucrativos que criam centros de esportes em áreas de baixa renda a
fim de focar a atenção dos jovens e adolescentes e ainda distanciá-los da marginalidade e das
criminalidades existentes no mundo. 

O crime organizado existe como organização estruturada e presente em todos os lugares, como sentinelas
buscando novas vidas, o esporte tem a importante e difícil missão de mostrar que nem sempre o caminho
mais fácil é o correto.

projeto valemos pelo que somos - expandindo conhecimento

@VALEMOSPELOQUESOMOS  - PROJETO DE IMPACTO SOCIAL QUE TRABALHA COM JOVENS NO VALE DO JEQUITINHONHA



projeto valemos pelo que somos - divulgação solidária

@VALEMOSPELOQUESOMOS  - PROJETO DE IMPACTO SOCIAL QUE TRABALHA COM JOVENS NO VALE DO JEQUITINHONHA



patrocinador aka - projeto valemos pelo que somos

@aogostocarnes

@verslocadoras
(31) 3222-3831



Real Sociedad e Athletic Bilbao são as principais forças do país Basco. Logo, são rivais que se odeiam, certo? Errado!
Athletic e Real Sociedad apesar de manter uma certa rivalidade entre si, existe um respeito mutuo por ambas equipes e por isso, não
há tanta violência entre torcedores rivais que lutam por uma causa maior, a liberdade basca.
 
O Athletic Bilbao, como todos sabem só contrata jogadores de origem Basca ou Navarra Porém, ele não era o único já que até meados
os anos 80, a Real Sociedad também seguia este conceito.

Para entender melhor, precisamos voltar no século XIX, onde o político e escritor Basco, Sabrino Arana publicou o livro "Bizkaya por
su Independencia", em 1892. o livro defende a autonomia da região sobre a coroa espanhola, unificação dos dialetos da região em uma
única lingua, a Euskera, que é usada até hoje no País Basco. Além disso, ainda neste mesmo
livro, Arana definiu o território basco e a sua bandeira, que é inspirada na bandeira do Reino Unido.

Então surge o Athletic Bilbao, que apesar de ser fundado por ingleses, sempre manteve as origens bascas e 7 anos depois da sua
fundação, por pressão da Real Soceidad e do Real Irun, decidiu que somente bascos jogariam por sua equipe. Em 1909, surge a Real
Sociedad, que segue os mesmos princípios do rival e que desde a sua criação, sempre contratou somente bascos para sua equipe.
Entretanto, durante a ditadura espanhola, Real Sociedad e Athletic Bilbao foram obrigados a contratar jogadores de outras regiões,
isso acabou flexibilizando a chegada de estrangeiros nas equipes, já que, o Bilbao passou a aceitar jogadores da região basca francesa
e filhos de bascos nascidos em outras localidades. 

Porém, a repressão ao País Basco continuou e em meados dos anos 80, a Real Sociedad abriu as portas da sua equipe para jogadores
de todo mundo, enquanto o Bilbao flexibilizou a regra mais uma vez, permitindo jogadores não bascos mas formados em clubes de
origem basco desde pequenos.
 
Brasileiro no Bilbao
Até hoje, o Athletic Bilbao só teve em toda sua história 7  estrangeiros, sendo um deles o brasileiro Vicente Biurrun, nascido em São
Paulo, contudo, aos 5 anos, Biurrun foi para a cidade de San Martin, na cidade natal da sua família, onde vive até hoje. Biurrun não só
jogou pelo Bilbao mas também pelo Osasuna, outro clube da região e pela Real Sociedad, que há época também só aceitava jogadores
de origem basca.

Jeito Basco de jogar
  O Athletic Bilbao nunca foi rebaixado a segunda divisão Espanhola e para isso, a equipe conta com escolas de treinamento e
observação de jogadores bascos espalhados por todo território Basco. Segundo o dirigente Rafael Alkorta, em entrevista ao site Uol, é
quase impossível que um jovem talento surja no País Basco sem que o clube fique sabendo. ao todo são 150 escolinhas há procura de
jovens talentos há procura de manter o "jeito basco" de jogar, onde se presa, velocidade, força física e técnica.
 
Copa do Rei
  Athletic de Bilbao e Real Sociedad decidiriam o torneio pela primeira vez em sua história porém, a final da competição foi afiada
devida a pandemia de Covid-19. Então, as duas equipes decidir que a final só seria realizada com a presença de torcedores. A
Federação Espanhola de Futebol acatou a decisão das equipes com a condição de que a final fosse
realizada antes da decisão da temporada 2020/2021. O ganhador da copa do rei ganha vaga automática para a liga Europa e se não
for realizada até 25 de Agosto, a vaga fica para o sétimo colocado da La Liga, que foi o Granada. O Athletic de Bilbao é o segundo maior
campeão da competição com 24 titulos enquanto a real Sociedad conta com 2 títulos

MUITA RIVALIDADE POUCA
VIOLÊNCIA

Por: Zona de Clubismo

HUMOR, ANÁLISES E ESTATÍSTICAS SOBRE FUTEBOL  @ZONADECLUBISMO

zona de clubismo @zonadeclubismo



Aqui na Bodão Rural você se sente em casa. 

Venha nos fazer uma visita. 

Estamos sempre à disposição.

R. José Antônio Araújo, 36 - Planalto, Araçuaí-MG

Sabemos da grande importância da Sanitização
nesse período de pandemia. Diante de todo
esse cenário aprimoramos nossos processos e
desenvolvemos ainda mais nossas atividades,
reafirmando a especialização necessária.
Oferecemos soluções eficazes para nossos
parceiros. Entre em contato, faça uma
cotação.

Somos uma empresa de prestação de serviços
fundada em 2010, na cidade de Belo Horizonte.
Neste tempo de atuação, proporcionamos
conforto, comodidade, tranquilidade e
resultados aos nossos clientes nos serviços
prestados, com exclusividade, em cada
segmento.

parceiro aka @akabhoficial



Quando o desempenho era pífio, o castigo era no mínimo uma semana sem colocar o pé pra fora de
casa, e pra quem é meu conterrâneo e da minha geração, sabe do que estou falando. Ficar sete dias
sem ir ao Planalto Tênis Clube era uma " tortura". Tal "punição" servia como estímulo para que eu
tirasse boas notas e pudesse jogar futebol com os meus amigos. 
 
Voltando a prova. Eu precisava ir bem e mãe, embora "castigasse" quando necessário, também
auxiliava, e nessa ocasião não foi diferente. No dia anterior ao teste, ao chegar da escola, o meu
maior exemplo, disse-me em tom mais seco. " Almoce, descanse um pouco, porque daqui a pouco
vamos estudar".

As 14:30, já estávamos sentados na sala com os livros e adernos sobre a mesa. Enquanto eu
descansava, minha mãe aproveitou para ler a matéria e depois me ensinar. O tema era algo
relacionado a história do Brasil e nesse dia, Dona Gorete praticamente interpretou os personagens do
livro e óbvio, me fez copiar e responder perguntas e falar para ela com detalhes, tudo que eu havia
aprendido. 
 
Estudamos até tarde. No outro dia, as 05 da manhã ela me acorda. " Levanta Romano, tome um banho
rápido e venha estudar" " Como assim mãe?" " Você não quer ir bem na prova?". " Sim, quero". " Então
faça o que tô te falando. Anda, anda, anda logo". Obedeci, e aí de mim se não a obedecesse rs. 

Dessa vez o estudo foi na cozinha, com biscoito de goma e café quente feito na hora. Mais uma vez, a
pessoa mais importante e influente da minha vida, falou e fez com que eu falasse toda a matéria. Antes
de sair,ouvi " Boa prova e que Deus te abençoe" "Amém mãe".

Obviamente durante toda a minha vida estudantil,
tive que me submeter a inúmeros testes, mas a
prova de História do segundo semestre da sétima
série do ano de 1992 no meu querido Colégio
Nazareth em Araçuaí, me perdoem o trocadilho,
ficou na história.

Não me recordo exatamente, mas acho que não
havia ido tão bem na prova anterior e precisava
recuperar a média. Além disso, mãe,
disciplinadora, não admitia notas ruins ou mais ou
menos, elas tinham que ser boas.

A PROVA DE HISTÓRIA
Escrito por Romano Rocha

CONTINUA

diário de bordo & textos no ar @romanorocha7



Peguei a minha bicicleta e fui pra escola. No caminho, pedalando pela rua Dom Serafim, repetia a
matéria e com isso ia ganhando confiança. Já na sala de aula, um colega me perguntou " E aí Romano,
estudou?". " Mais ou menos" respondi. " Todos calados. Se eu ver alguém olhando pro lado, tomo a
prova e a nota vai ser zero. Ouviram?". 
 
Quando recebi a prova, vi que era dissertativa. Ao ler a primeira questão, vi que sabia. Já a havia feito
em casa com a minha melhor professora particular. A segunda da mesma forma, e a medida que lia as
questões, lembrava dos ensinamentos de minha mãe, algumas vezes de forma até engraçada como ela
se referia aos acontecimentos da História do Brasil, certamente para que eu memorizasse com mais
facilidade a matéria. 
 
Fiz a prova e sai da sala, confiante, seguro e com a sensação inigualável de dever cumprido. Ao
retornar para casa a inevitável pergunta " E aí como foi a prova?" " Acho que fui bem viu mãe" " Tenho
certeza que sim, Ró". Ela sabia a hora de ser dura, a hora de incentivar e a hora de dar colo. Uma
semana depois o resultado. E adivinhem? 10. E não poderia ser diferente.

Ao ouvir a sirene de encerramento do dia escolar, sai correndo, peguei a "magrela" e pedalei o mais
rápido que pude. Naquele momento eu só queria uma coisa no mundo. Mostrar para a minha mãe o
resultado daquela prova. " Mãe, mãe, mãe, olha aqui olha aqui. Olha quanto eu tirei na prova" Estava
suado, cansado mas muito feliz com o meu desempenho, ou melhor, nosso desempenho, porque se não
fosse ela, eu certamente não teria logrado êxito.
 
Ela apanhou a prova das minhas mãos, olhou atentamente, levantou a cabeça e com um sorriso me
disse " Parabéns Ró. E deixa eu te falar uma coisa. O que que eu já te falei mais de um milhão de vezes.
Você é inteligente, um filho de Deus capaz, mas é só com esforço e dedicação que se consegue as
coisas meu filho. Tá vendo como você consegue? Agora pode ir pro Planalto jogar sua bola". 
 
Como uma maneira de recompensá-la, o menino do interior de   apenas 13 anos perguntou " Quantos
gols a senhora quer que eu faça pra senhora hoje mãe"? " Você é craque" brincou ela. " Três tá bom". "
Pode deixar que vou fazer mãe".
 
Sinceramente não me lembro da pelada e tão pouco se fiz algum gol, mas o que eu jamais vou me
esquecer é de como a minha mãe me ensinou e me preparou para enfrentar os desafios nos "Campos
de futebol" da vida. 
 
Acho que na verdade, os gols e as vitórias vem acontecendo agora e graças aos ensinamentos da
melhor mãe e " técnica" que a vida poderia me dar. Essa é só mais uma meus amigos, das muitas
estórias que marcaram a minha vida. Obrigado minha amada mãe.

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. 

diário de bordo & textos no ar @romanorocha7



"Um  Vale que Vive em mim" é um conjunto de
crônicas, textos e poesias de Romano Rocha cuja
renda é toda destinada ao Hospitlal São Vicente de
Paulo em Araçuaí.

"Vale do Jequitinhonha, vale a pena olhar para esse
Vale"."UM VALE QUE VIVE EM MIM". 

� Já adquira o seu exemplar e ajude o Hospital São
Vicente de Paulo em Araçuaí.

Valor unitário R$30,00

Um número maior de exemplares garante desconto:

10 unidades - R$ 280,00
15 unidades - R$ 390,00
20 unidades - R$ 500,00

Deposite na conta do HSVP
CNPJ: 19.297.746/0001-37

Banco do Brasil - 001
Agencia: 0152-x
Conta Corrente: 32.876-6

"Joãozinho e o Vira-Lata" do querido autor mirim, Tulio
Rodrigues Peçanha, natural de Capelinha-MG, é um dos livros
do projeto "Pequenos Escritores, Grandes Lições", que tem o
objetivo de elevar a autoestima de crianças e adolescentes com
câncer por meio do incentivo do gosto pela leitura e pela
escrita, tornando-os escritores do primeiro livro, seja com
histórias reais ou fictícias.

Joãozinho e o Vira-Lata é uma história contada por um menino
de 12 anos com o apoio da voluntária Maria Clara Gonçalves.
Ele fala sobre um garoto de 08 anos e seu melhor amigo, um
cão vira-lata, parceiro de todos os momentos. Um convite para
reflexão sobre a realidade das crianças e cães que vivem nas
ruas.

#Joaozinhoeoviralata #Tuliorodriguespecanha

QUAL A SUA FORMA CRIATIVA DE INCENTIVAR A LEITURA NO MUNDO?

livraria do bem - divulgação de projetos solidários

Contato de Romano Rocha, autor do livro 31 99904-3347



A NEW Soluções Corporativas a 10 anos se destaca no mercado nacional por sua dedicação ao cliente através de soluções
adequadas para cada tipo de necessidade.
Especializada na área de gestão de saúde e gestão de pessoas, oferecemos aos nossos clientes as melhores e mais
completas soluções em: 

 - Planos de saúde, planos odontológicos, PCMSO e seguros de vida no segmento empresarial e individual/familiar, além de gestão empresarial.

 - Consultoria de RH: em todos os processos de gestão de pessoas (implantação, desenvolvimento, gestão de projetos, processos internos,
desenvolvimento de lideranças e Business Partner.

 - Executive Coaching: desenvolver técnicas e expandir o potencial do indivíduo em relação a seu ambiente de trabalho e sua carreira profissional
como um todo.

parceiro aka

Há 10 anos se destacando no Mercado Nacional por trazer soluções no segmento de
Benefícios e Processos DHO.

(31) 99690-1306

Morar sozinho(a) é sempre um desafio �.
Parece que sempre tem uma coisinha pra
fazer. 

De repente, você se depara com seus ralos e
sifões entupidos. E agora, o que fazer? 

Aí vai uma dica sensacional
do #SupermercadosBH para você: 

Use bicabornato e vinagre!

Coloque o bicarbonato até cobrir o ralo, logo
depois, jogue vinagre até que todo o
bicarbonato desça pelo cano. 

Além de desentupir, elimina o mal cheiro e tira
agordura. 😊

Super fácil, né? 

😉

#SupermercadosBH #DicasParaIniciante #Des
entupir #Bicarbonato #Vinagre



ajude o nosso projeto @valemospeloquesomos



O fato é que a maioria das pessoas que querem construir uma carreira no mundo esportivo acabam se
frustrando por não conseguir algo. Por isso vai aqui um apelo para os profissionais da Educação Física e
Treinadores de Escolinha: em nossos espaços, não somente busquemos trabalhar os aspectos físicos, técnicos
e táticos de determinada modalidade, mas busquemos trabalhar o aluno como um todo, passando pelos
aspectos sociais e colaborando também com a formação humana do mesmo.

O esporte é muito importante na transformação do ser humano, e tem colaborado muito na vida de milhares
de adolescentes. Não pelo fato de se tornarem um atleta profissional, bem sucedido, mas pelo fato de ter
colaborado no seu crescimento pessoal, criando boas expectativas, além de contribuir no combate à evasão
escolar e no afastamento do mundo das drogas.

O esporte é importante e ele pode transformar. Nós, agentes do esporte, temos uma ferramenta valiosa de
transformação de vidas. Sabemos que existem diversas outras ferramentas de socialização e mudanças de
vida em outras áreas

Daí, deixo uma reflexão: O que estamos fazendo para transformar a realidade de muitas pessoas?

Um agrade abraço a todos!

Yasser de Souza Pereira
Especializado em Educação Física na Escola
Licenciado em Educação Física

Muitas das nossas crianças carregam consigo o
sonho de ser atleta de uma determinada modalidade
esportiva. Isso é levado em consideração, pois os
esportes estão bem presentes nos meios de
comunicação, principalmente o futebol. Por conta
disso, deparamos com centenas de histórias de
pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo
esporte, sobretudo em questões financeiras. Mas na
realidade, a situação não é tão fácil assim!

O ESPORTE COMO MEIO
DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Escrito por Yasser Pereira

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

JOGANDO PELA EDUCAÇÃO @yasser_efisica



parceiro aka - fornecedor de material esportivo

fábio peixe

volante

diamantina-mg

@iconesports

Ícone Sports, Inovação
movida pela ousadia!



A lealdade e confiança, serão eternos moradores.
 
Com a distancia de alguns, a presença de outros,
assim se fazem os dias.
 
Os presentes, são muito importantes, em
companhia .
 
Os distantes, são igualmente queridos, em
lembranças.
 
Em resumo, a felicidade de falar de uma amizade,
se dá pelo fato dela simplesmente existir.
 
Seu valor não é mensurável nem palpável, sendo
assim, eles simplesmente “são”.
 
Antecipados pelo pronome pessoal “Eles”, Verbo
“ser” , conjugado no presente do indicativo,
 
Pronome possessivo “meus” e belo substantivo
no plural “amigos”. 

Adonai Timba

Os amigos que temos, como diria Vininha, não são
feitos, e sim reconhecidos.
 
São pessoas que tem sua alma presente, mesmo quando
ausentes.
 
São pessoas e também viagens, musicas , países,
cidades, parentescos, e vidas que se cruzaram.
 
Os prazeres e as alegrias convividos, precisam ser as
curvas do caminho que andamos.

As tristezas e a saudade, se darão como trechos
sinuosos.
 
A mescla desses sentimentos, será a base, o alicerce
da construção de uma amizade.

OS ARTISTAS DELES SÃO MEUS
AMIGOS.
Escrito por Adonai Martins Sales - O Timburé

Tem Timburé na rede @adonaitimbure

@luzianalannaaracuai

ADONAI MARTINS, O TIMBBURÉ, É PROFESSOR DE IDIOMAS, EX ATLETA DO AKA E UM POETA DO VALE. GRANDE COMENDADOR DO VALE.
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patrocinador aka

valemospeloquesomos.org.br
Seja Parceiro Solidário

do AKA!!!



Toda instituição de sucesso tem em seu DNA uma característica que lhe define e que remete sempre a sua imagem.

Com o AKA isso com certeza não é diferente, faz parte da nossa essência, do nosso berço, o Vale do Jequitinhonha ter
apreço e gosto pelo encontro, por receber bem, generosidade e bom humor.

É verdade que a resenha é parte fundamental de qualquer encontro futebolístico, contudo, posso afirmar
categoricamente, o AKA tem algo diferente, uma energia, uma luz e uma irreverência totalmente especial.

Nossa capacidade de transformar qualquer encontro em festa, cada "manota" em uma enxurrada de piadas e zoeiras,
nossa trilha sonora estilizada e personalizada, nossos trejeitos e os causos.

É igualmente cativante o nosso sotaque "baianeiro", meio cantado, meio cortado, uma espécie de roça na beira da praia. 

A mistura do jovem com o velho, do estudante com o empresário, do sonhador para o realista, do zoador com o que
apazigua a bagunça.

No meio dessa confluência de risos e lembranças, o dono do bar avisa que a cerveja acabou ou então que tem que fechar,
mas o povo quer continuar. Há quantas e quantas vezes.

Há e teve aquela na Arena da Bola, sol se pondo, não tem luz, uai, acende o celular, liga a viola, afinal de contas, ainda tem
cerveja, e a lua "invém" nos ver.

São tantas e tantas resenhas, cada uma diferente da outra, todas instensas, inesquecíveis, intermináveis. E já são mais de
100 dias sem nos ver, sem aglomerar, sem fazer a entrevista coletiva, sem a foto do chapéu ou da caneta, do churrasco de
Peu, o novo herdeiro da churrasqueira akadiana.

Estamos sobrevivendo por meio das resenhas on line nas lives de domingo, mas isso nós fazemos com alegria, mas o que
queremos mesmo é poder fechar novamente a rua Pitangui, tomar a viola do músico e cantar Jequitivale, a plenos
pulmões, fechar os olhos e explodir para o mundo o nosso orgulho por ser do Vale, por sermos filhos da esperança,
trovadores do mundo e poder perseverar contra tudo e contra todos. 

Pelo que Somos, Pelo que Queremos, Pelo que Sonhamos, Sou AKA, Somos do Vale, Valemos pelo que Somos.

Será que alguém poderia me ajudar a descrever o
tamanho do vazio que estamos sentindo sem os nossos
encontros dominicais?

Nunca ficamos tanto tempo sem nos reunir, sem aquela
resenha pesada da galera mais irreverente e
diferenciada do planeta!

É moçada, tenho até medo quando essa bagunça
retornar.

RESENHA: UM DIFERENCIAL AKA
Escrito por André Tixa

boleirês akadiano @andretixaorsine



Compramos a sua carga de sucata de ferro em qualquer lugar do país. 

Observação: cargas acima de 20 ton.

Venha ser nosso parceiro, ao indicar um novo cliente, você ganha R$300,00.

Disponibilizamos: Manifestos de transporte de resíduo, certificado de
destinação final de resíduo e declaração de movimentação de resíduos.

parceiro aka @andretixaorsine

Fale com nossos compradores: 

Contatos:
031 99282-4779
031 99449-5937
031 98948-1724

Comércio de Sucata de Ferro
Thales e Thulio

#PraCegoVer As imagens de bolsas
de sangue demonstram a situação
dos estoques em 20 de julho de
2020 ���. 

Os tipos O positivo e O negativo estão
em situação crítica. Os tipos A
positivo, A negativo e B negativo
estão em estado de alerta. 

Já os tipos B positivo e AB negativo
estão em estado adequado. Por sua
vez, o tipo sanguíneo AB positivo
está em situação estável..

#estoquedesangue #hemominas #d
oesangue #SejaUmDoador #DoeSan
gueHemominas



Nome:  Pedro Henrique Borges Araújo;
Conhecido como: Peu;
Idade: 23 anos;
Natural: Araçuaí-MG;
Time do coração: Cruzeiro;
Sonho: Retribuir para meus pais o que eles
fizeram/fazem por mim;
Medo: Perder minha família; 
Prato:  Churrasco;
Hobie: Futebol de leve / resenha pós fut no AKA /
estar na presença dos amigos;
Fim de semana: Fut de lei na melhor pelada de BH!
AKA!!! 
Cerveja: A que tiver gelada;
Ídolo: Meus pais;
Frase: Que Deus nos abençoe e nos proteja.. Fé pra
tudo!!
O que espera para 2020: Que possamos aprender
com essa pandemia em busca de um mundo melhor e
mais humano;
Melhor amigo: Jesus;
Saudade: Resenha de domingão do AKA;
Filme preferido: Um Senhor Estagiário;
Marmota: Coronavírus;
Praia ou Montanha: Praia;
Mensagem pra galera: Que todos continuem se
cuidando, e fiquem bem! Fé, que logo logo esse
momento irá passar e todos nós estaremos reunidos
novamente.

Eita, segura a braba que estamos soltando agora.
Hora de falar do grande amigo e mitológico Peu de
Pedegas. Menino bom, dedicado e grande chefe da
resenha.

PEU É UM CARA DA RESENHA, QUE GOSTA DE PARTICIPAR E

CONTRIBUIR E AINDA MANDA VER NA LATERA, GARANTINDO A

RETAGUARDA E APOIANDO COM VELOCIDADE. ELE LEVA OS FÃS

E COMPANHEIROS À LOUCURA.

craques do aka - pêu de pedegas

AMIZADE - CONFRATERNIZAÇÃO - RESPEITO

@pedrohbaraujo



A bola oficial do AKA e do
Projeto "Valemos pelo que 

Somos".

agenda aka: Aniversários, eventos, festas, acontecidos.



especial dia do futebol - 19 de julho



especial dia do amigo - 20 de julho



Ao olhar no retrovisor e, especialmente pensando no futuro visualizamos que foi uma decisão acertada
tendo em vista tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo.

 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
A  única certeza que temos é que a oxigenação do passado tem garantido uma respiração de qualidade no
presente.

 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Reinventar, Reconstruir, Recomeçar e Renovar devem sempre fazer parte do ciclo de vida de todas as
empresa.
⠀

Rodrigo Santana
VP Vers Contabilidade

Estamos vivendo um momento ímpar. Um
momento de oportunidade única de reinventar,
reconstruir, recomeçar e renovar.

 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Três anos atrás na empresa que sou co-
fundador, a @verscontabilidade criamos o
programa “VERS3RES” que depois foi alterado
para “VERS4RES”. Esse programa foi concebido
com o objetivo de disseminar, conscientizar e
preparar a empresa para uma visão de futuro

PROGRAMA “VERS4RES”
Escrito por Rodrigo Santana

aprendendo com quem sabe: vers contabilidade

@verscontabilidade

@rodrigosantana73

Rodrigo Santana é Fundador e Membro do Conselho Gestor da VERS Contabilidade empresa que também é Diretor de Relações
Institucionais e de fomentação de negócios. Formado em Ciências contábeis pelo Centro Universitário – UNA em 2008 e pós-
graduado em Gestão Fiscal e Tributária pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC. Atuou por mais de
dezessete anos nas áreas contábil fiscal, tributária e societária atendendo todas as empresas do Grupo Localiza, com
participação efetiva no processo de IPO ocorrido em 2005. Membro do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil –
IBRACON.



Em 2018 me tornei uma maratonista, participei da Maratona Internacional de Porto Alegre/RS. Foram 42,620m de
muita chuva, frio, dores, esforço, orações, reflexões...ao completar uma maratona dá tempo de você pensar
em sua vida inteira!!! Mas, para contar essa história não preciso voltar tão longe (rs), no ano de 2001 é suficiente.
Esse foi o ano que o meu filho Diogo nasceu...naquele ano também nasceu a Markélen mãe, que aprendeu a ser
forte, determinada, corajosa e que dificilmente se entregava às adversidades da vida.

Estou contando isso pra vocês entenderem, qual foi a minha surpresa ao pegar o kit da corrida e ver esse número
de peito com meu nome embaixo, isso mesmo, o meu número foi o 2001! Como um sinal, me agarrei aquele número
com todas as minhas forças e acreditar que daria tudo certo e que eu conseguiria correr aqueles 42 km. O medo
vinha de uma inflamação no joelho que tive duas semanas antes da maratona, por causa dos treinos intensos.
Os treinos dariam uma história à parte: 6 meses de treinamento, 3 vezes por semana, nos treinos longos chegava a
percorrer 34 a 38 km. Enfim, foram duas semanas de muita fisioterapia e apreensivas. 

O medo de não conseguir era sufocante... o frio paralisante que fazia em POÁ, pra quem veio do calor do K-iau, era
surreal! Choveu muito na noite anterior da corrida e eu só pensava que as coisas não estavam indo nada
bem...correr com frio, chuva e tênis encharcado, definitivamente não me parecia um bom pressagio. Mas depois de
ver aquele número de peito, eu tinha lá no fundo uma convicção de que daria tudo certo e que eu conseguiria vencer
aqueles 42km. Amanheceu frio, mas sem chuva, o que já era um bom sinal! 

E assim fui eu com aquele número de peito (2001), que mais parecia uma armadura, enfrentar minha primeira
maratona, fui "de peito aberto" literalmente! Fui com garra, com gana e com a força de vontade de superar-me,
acima de tudo! Difícil descrever as sensações e o turbilhão de pensamentos... corri um km para cada ano da minha
vida, 42 anos X 42 km!

Difícil compartilhar essa experiência que é única para cada uma das milhares de pessoas que estavam lá... Apenas
agradeço à Deus, mais uma vez, pela oportunidade de me conhecer melhor, o meu corpo, o controle da minha
mente, minha energia e força interior (que vem D'Ele). Foram 42, 690m em 4:46:40 de pura superação! É
impossível vivenciar tudo isso e não sair uma mulher melhor, melhor pra vida! E deu tudo certo mesmo! 

EU CONSEGUI!!! Me tornei MARATONISTA e você também pode ser!!!

Entre 5 mil pessoas, eu estava lá...! Sozinha com minhas
limitações, fraquezas, dificuldades, dores e com aquela
incessante vontade de desistir a cada km percorrido.
Olhava pra todas aquelas pessoas, mas sabia que nenhuma
delas podia fazer por mim o que eu havia proposto fazer
sozinha: CORRER! E não é assim também na vida? Por mais
que estejamos ao lado de pessoas que amamos, de amigos,
familiares, tem coisas que só nós podemos fazer por nós
mesmos, ninguém mais!

Comecei a correr em 2008, e foi um longo percurso até o
ano de 2018. Ano em que eu completaria 42 anos e 10 anos
de corrida, nada mais significativo para me atrever a
correr uma maratona. Um sonho de menina, que surgiu
quando via pela televisão as corridas de São Silvestre. São
tantas histórias até a realização desse sonho...choro,
superação, medo, mas muito muito esforço e
determinação.

MARATONISTA
Escrito por Markélen Dutra

asas livres @markelendutra

Markélen Dutra é natural de Araçuaí, filha de Pedro Dutra, mãe do Diogo, Pedagoga, Professora Universitária e Maratonista.



APRENDER BRINCANDO É MUITO MAIS GOSTOSO!
 “Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da
brincadeira, executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda
não está apta ou não sente como agradáveis na realidade.”

Aqui a aprendizagem acontece a partir da interação que as crianças
estabelecem com os textos que serão escritos. Conhecer, Fazer, Conviver,
Ser e Transformar são experiências essenciais na formação contínua da
criança.

Incentive o seu filho / aluno a escrever uma redação ou texto para
divulgarmos em nosso jornalzinho.

Faça parte também dessa corrente literária.

resenha kids: escrevemos pelo que valemos



parceiros aka

31 3201-1997
Personalize sua cesta.

Rua da Bahia, 478 - Loja 08
viamaiscestabasica@yahoo.com.br

O verdadeiro sabor do café! gemademinas.com.br/

@cafegemademinas



Toda história de sucesso tem por trás grandes personagens. Nos orgulhamos muito da nossa trajetória
e pelas pessoas incríveis que já vestiram o nosso manto. 

A história é nossa, a vitória é de vocês!!!

SÓ CHEGAMOS ATÉ AQUI GRAÇAS A VOCÊS...
Escrito por André Tixa

aka especial 15 anos



enquanto isso.... nossos atletas seguem firmes...

akanet.com.br

doguinha e

os "dogs"

diogo Bruzzi

"di Maria" e

margarete

Clisman

Doguinha, Rafa, Bernard e

o cavalim do aka



"Esse envolvimento, André , nos possibilita     contribuir de alguma forma  pois não
podemos  e nem devemos ficar parados , estagnados.  É  preciso ação.  E  quando
nos unimos com certeza somos mais fortes. 
Sou eu quem agradeço   por fazer parte do grupo !!!". (Elma Antunes - Capelinha-
MG).

feedback virtual - sua voz e sua vez de falar

Nós não temos como agradecer a vocês pelas doações que vão fazer a diferença
prá nós aqui. Trabalhamos com dependentes químicos e temos também apoio ao
esporte. Cabo Abraão

"Estou impressionada....muito bom! Lembro de uma época que acompanhava as notícias,
não se pelo Facebook ou se tinha um site...mas já tem alguns anos!!!Estou encantada,
tudo muito bem escrito e diagramado!" Markelen Dutra (Gov. Valadares-MG).

Nossa, que lindo o jornal!!! Bem legal. Parabéns. Tânia Nonato (Belo Horizonte-
MG)

"
"

"

"

"

"
"
"



"merchan" solidário - divulgação gratuita de comércios e serviços na pandemia



PATROCINADORES AKA - SEJA VOCÊ TAMBÉM UM MULTIPLICADOR DO ESPORTE

De Goleiro para Goleiro, Luvas Viron.
@luvasviron

A Luva oficial dos goleiros do AKA.
A segurança em suas mãos. A nova opção em luvas para goleiros. 
Feita por goleiros para goleiros.Aprovada por quem entende de luvas. OS GOLEIROS!



O que define um ídolo? Como ele é escolhido pelo
povo? Vivemos um mundo tão cheio de vaidades e de
falsos candidatos, que quando paramos para pensar
realmente o que pesa em uma escolha, temos a
convicção de que Ayrton Senna foi especial.

Um herói, capaz de fazer uma nação inteira parar aos
domingos para vê-lo em ação. Um cara determinado,
focado, de palavras fortes, preocupado com o seu
povo, que sempre levou consigo o orgulho de ser
brasileiro. Sua primeira vitória no Brasil foi uma lição
de superação, força de vontade e da sua aura.

Ayrton foi capaz de unir um país, de nos fazer
acreditar em um mundo melhor. Era símbolo de
esperança, de vitórias. Um vencedor sem glamour. O
seu olhar sempre ao horizonte, era o retrato do lado
humano de um brasileiro que nos fez elevar o orgulho
de ser brasileiro, de viver em um país desigual, mas
que era nosso e, portanto, deveriamos lutar por ele. 
Ele foi capaz, mesmo com um abismo social de
distância, de unir um povo inteiro. 

Vivemos tempos de "heróis do pau oco", de falsos
ídolos, de corrupção e de muitas incertezas.

Mas nós brasileiros, de sangue verde e amarelo,
jamais nos esqueceremos das suas vitórias, do seu
exemplo e de como se portar como um ídolo de
verdade. Obrigado Aurton Senna do Brasil.

Confesso que pensei muito antes de tomar coragem para ter  a
audácia em falar sobre esse camarada. Mas creio que exatamente
por isso justifique o que quero falar. Esse cara é diferente de tudo.

De tantas reprises, jogos repetidos, finais, etc, tenho certeza de que
não foi apenas eu que realmente se sentiu emocionado, e ao mesmo
tempo estranho, por enxergar um vazio enorme desde o dia que
Senna nos deixou. Mas o que aconteceu? Por que ele era diferente?

O PESO DE UM VERDADEIRO ÍDOLO
Escrito por André Tixa

Giro e contragiro - a arte de surpreender @andretixaorsine

ei



Cachaça Artesanal Premium - Desde
1850 - Uma das mais antigas e
melhores cachaças de Minas !
contato@cachacadamadanoite.com.br

Desde 2019 a Cachaça Dama da Noite
desenvolveu especialmente pela
parceria um rótulo exclusivo e especial
da Cachaça Dama da Noite, que
carinhosamente chamamos de "Dama
do AKA", a reserva especial.

Temos o maior orgulho de representar
uma marca tão potente e que carrega
um legado centenário, representando
a família Barroso, em nosso Vale do
Jequitinhonha, lá nas imediações de
Leme do Prado.

E viva a cachaça de minas, viva a
cachaça do Vale, viva a Cachaça Dama
da  Noite

DAMA DA NOITE AKA
ESPECIAL
Escrito por André Tixa

patrocinador aka @cachacadamadanoite



parceiros aka - campanha de conscientização @sagradafolia



projeto valemos pelo que somos - divulgação solidária



seja você também um patrocinador / parceiro aka
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