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"LIVE", LEVE E LOVE

Chegamos a nossa segunda edição com o sentimento de gratidão
pela receptividade e pelo número de mensagens que recebemos
pela iniciativa e por trazer um pouco mais de entretenimento.
 
Em meio a tanto isolamento e tanta incerteza,temos visto muitas
lives e transmissões , seja de artistas trazendo alegria  com suas
músicas, como também de vários outros profissionais que trazem
os mais diversos conteúdos, sejam aulas de exercícios físicos,
palestras ou cursos on-line sobre finanças, debates, auto ajuda,
organização, liderança, enfim, um universo de possibilidades que
reforçam a necessidade de mensagens positivas de um mundo
mais humano e coletivo. É tempo de aprendizado, é tempo de amor
e muita serenidade.
 
Até o AKA tem "live" moço, para promover o encontro e aliviar um
pouco a saudade da galera, da bagunça, da resenha. 
 
A mensagem que queremos que vocês recebam é essa, Fiquem
bem, fiquem em casa, cuidem-se. Em breve estaremos de volta.
 
André Tixa Orsine
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Por quantas e quantas vezes nos pegamos em um problema
para resolver e acabamos consumindo nosso tempo e energia
sem conseguir solucionar?
 
Muitas vezes isso ocorre porque a pressão da falta de tempo e
a urgência com que devemos resolver estes é incompatível.
 
Porém o que temos agora é uma situação que nos coloca com
mais tempo ocioso, com os problemas de certa forma
"paralisados" e sem solução imediata, mas com uma projeção
de um futuro incerto e desafiador. Os problemas serão outros.
 
Várias áreas e rotinas desaparecerão, outras tantas serão
otimizadas ou reinventadas graças ao isolamento, que nos
trouxe novas formas de realizar as nossas rotinas.
 
O ser humano só chegou a esse patamar de evolução, graças a
uma peculiaridade única ante aos demais seres vivos. A
capacidade de se adaptar e de se reinventar. 
 
E você? Está preparado para as mudanças que virão?

Eu sempre costumo dizer que com tantas
descobertas e evoluções que temos vivenciado e
numa velocidade alucinante, ninguém vai
inventar a roda, mas que com certeza podemos
aprender a fazer de forma diferente.
Este será o nosso desafio em meio a essa
pandemia. 

VAMOS REINVENTAR?
Escrito por André Tixa

comigo é gol: fala presidente
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- 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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Neste desafio, a importância do jogo coletivo se mostra ainda mais
imprescindível, porque potencializa os resultados, beneficiando a
todos, amenizando a ansiedade e o medo. Cada um com seu jeito e
possibilidade.
 
Nesta semana, atingimos a marca de 150 cestas básicas doadas
entre os meses de abril e maio. Pode parecer pouco, mas é um
número expressivo para um projeto novo e que ainda não possui
receitas fixas ou grandes patrocinadores.
 
O nosso segredo está na capacidade de mobilização e na força do
nosso propósito.
 
Em conjunto com entidades como o HUB SOCIAL, AAMEIA,
COIMBRA SPORTS e outros parceiros, temos conseguido trazer
esperança e alento a famílias em estado de fragilidade social e
financeira.
 
E o nosso jeito diferente e irreverente tem cativado estas mesmas
famílias e parceiros, proporcionando ainda mais o sentimento de
gratidão por ajudar e fazer a diferença.
 
É o poder da EMPATIA. Contagie-se também.

Quando a mágica da solidariedade se alastra, ele
contagia a todos e nos trás uma sensação
indescritível de gratidão.
 
Graças ao apoio e ajuda de tantos amigos,
parceiros e patrocinadores, estamos ajudando
muitas famílias a superar as dificuldades impostas
pela paralisação das empresas e serviços.
 
A realidade nos exige isso, façamos o que é possível
e vamos nos preparar para o que vem por aí.
 
E que estejamos juntos sempre.

A FORÇA DA EMPATIA
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
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grandes iniciativas - solidariedade
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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.

patrocinador AKA
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@vssegcorretora



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
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@akabhoficial

@valemospeloquesomos

Carina Pereira (TV Globo) - Belo Horizonte-MG

Welton Kokas - Araçuaí-MG
Adelmo - Joaíma-MG
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31 - 3201-1997
Rua da Bahia, 478 - Loja 08 -

Centro - BH - MG

patrocinador AKA
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PERSONALIZE SUA CESTA

viamaiscestabasica@yahoo.com.br

@akabhoficial



Nosso amigo Mário Alaska da 98 FM. Programa 98 FC

Divulgação de ações,realizações, notícias e
mídias do AKA que viraram notícias.
 
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
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@akabhoficial

@valemospeloquesomos

Live dia 07/05 - TV Promove
Heverton Guimarães nos programa "Donos da Bola" da

TV Band Minas
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O Mental Coach, profissional que hoje na verdade é pouco considerada e bastante desvalorizado, será fundamental para ajudar a evolução profissional
dos atletas. Apesar de ser muito comum encontrar Mental Coaches que trabalham com qualquer atleta, independente do esporte que praticam, para o
ajudar a vencer, a tendência do próximo futuro será a especialização, isso é se dedicar a treinar mentalmente atletas de um esporte porque cada
esporte tem as próprias caraterísticas e, por isso os atletas precisam de uma preparação mental diferente e especifica.  Um jogador de futebol e um
nadador não têm quase nada em comum e, portanto, precisam ser treinados de forma diferente. 
 
Para satisfazer completamente as exigências dos atletas o Mental Coach precisa ser adequadamente preparado para enfrentar esse desafio de alto
nível e ajudar o esportista a manter uma performance excelente ao longo do tempo. 
 
O Coach que deseja trabalhar no mundo do futebol precisa saber que um jogador, dependendo da posição que ocupa no “onze” precisa de um
treinamento detalhado e especifico e também de uma preparação “básica” comum a todo futebolista. O futebol é um esporte de equipe onde resistência
atlética, velocidade, técnica, capacidade tática e jogo de equipe se juntam no espaço de 95 minutos. O jogo é a cada ano mais rápido e por isso o jogador
precisa pensar e agir rapidamente.Sendo um esporte de equipe a vitória do time depende de muitos fatores, alguns incontroláveis, mas também neste
caso, muitas vezes, o placar final depende da forma que o atleta soube treinar (tecnicamente, taticamente e mentalmente) diariamente durante a
semana.   Atualmente durante o jogo são utilizados geralmente 14 (11+3) jogadores que ocupam posições diferentes no terreno de jogo e, portanto,
existem caraterísticas e comportamentos diferentes que o Mental Coach precisa fortalecer garantindo para cada um deles o treinamento mental mais
eficaz e produtivo para que cada atleta possa ter o melhor desempenho e mantê-lo ao longo de toda a competição.  
 
Acontece frequentemente de ver jogadores e times com um rendimento muito inconstante durante o campeonato, ou mesmo dentro do jogo e isto é
explicável com uma palavra: estresse. Hoje em dia a incapacidade de baixar os níveis de stress depois do jogo e produzir a adrenalina necessária antes
da performance é a principal causa da queda vertical de prestação de atletas e times de futebol.
 
Geralmente cada jogador precisa:
 
1) Manter elevada a concentração durante os 95 minutos de jogo. 
 
2) Ser mentalmente “presente” (poder do agora) para ter a lucidez mental necessária, saber o que fazer e como fazê-lo. 
 
3) Ter a consciência de possuir capacidades técnicas e táticas suficientes para lhe garantir o melhor desempenho possível. 
 
4) Saber gerenciar o relacionamento com os companheiros de time, inclusive aqueles que jogam pouco. 
 
5) Saber gerenciar o relacionamento com os adversários sem cair nas provocações e perder o foco, sendo isso um grande perigo que pode prejudicar
um excelente desempenho. 
 
6)  Saber gerenciar o relacionamento com o juiz que no futebol tem um papel tão importante que pode, com suas decisões, influenciar a lucidez e a
concentração do jogador.  
 
Se estas caraterísticas precisam ser treinadas com todos os jogadores existem áreas mais especificas que o Mental Coach deve “trabalhar” com cada
atleta dependendo da posição que ele ocupa no terreno de jogo.

O futebol é um dos esportes mais popular do mundo e, com o
desenvolvimento e os investimentos financeiros que estão caracterizando
o movimento em terra chinesa, a tendência é de se consolidar cada dia
mais como o esporte mais amado do mundo. Isto aumentará os interesses
econômicos e teremos cada dia mais treinadores preparados e
profissionais que trabalharão no ambiente do futebol.  
Se hoje a prioridade é atribuída pela preparação técnica e tática, no
próximo futuro será fundamental cuidar também da preparação mental
do atleta que tem o desejo de entrar na lista dos melhores 30 jogadores
do mundo.

O TREINAMENTO MENTAL
APLICADO AO FUTEBOL
Escrito por Diego Trambaioli

projeto valemos pelo que somos - expandindo conhecimento
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patrocinador aka
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@valloradmbeneficios

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.



Primeiramente, é importante ressaltar o bom trabalho que ambos os técnicos vem fazendo nos seus times.
Marco Aurélio de Oliveira ou simplesmente Marcão, vem lutando com unhas e dentes para salvar o
Fluminense do Z-4. Já o técnico Roger Machado também faz um ótimo trabalho no Bahia e está na luta por
uma vaga na tão sonhada Libertadores da América. Mas não é só no campo que o futebol é feito. O futebol é
um esporte inclusivo, feito para todos e todas e que é disputado em todos os lugares do planeta. Mas por que
o país do futebol e de maioria negra possui apenas 2 técnicos negros na Série A?
 
A pergunta não é fácil de ser respondida, porém é fácil de ser piorada da seguinte forma: por que entre os
40 técnicos da Série A e da Série B, apenas 3 são negros? São vários porquês, mas há somente uma resposta:
falta de oportunidades. Em 2009, Andrade comandou o Flamengo rumo ao título do Brasileirão e de uma
maneira história e extraordinária, consagrou-se como o primeiro técnico negro a ser campeão da Série A.
Em 2013, o técnico Jayme de Almeida pegou o Flamengo em crise e com muito medo de ser rebaixado. O
manager simplesmente salvou o Mengão do rebaixamento e levou a Copa do Brasil com direito a dois gols
nos minutos finais e que por coincidência foram marcados por dois jogadores negros (Hernane e Elías).
 
É necessário apontar que esses casos comprovam a capacidade dos técnicos afrodescendentes e são
importantíssimos para a evolução do quadro atual que mesmo em desenvolvimento, está longe do ideal. O
preconceito não deve ser escondido, velado ou encoberto, mas sim destruído o mais rápido possível. O
desporto que foi alavancado por figuras como Pelé, Garrincha, Eusébio e  George Weah deve ser um ponto de
referência para a luta contra o racismo e não um espaço ocupado somente por brancos.

HUMOR, ANÁLISES E ESTATÍSTICAS SOBRE FUTEBOL  @ZONADECLUBISMO

zona de clubismo - 13 de maio - abolição escravatura
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O dia 12/10/19 foi uma data muito importante para
o Brasil, não pelo "Dia das Crianças" ou o "Dia de
Nossa Senhora Aparecida". Foi no futebol que
pudemos comemorar está data, pois ela marcou o
duelo dos únicos técnicos negros da edição de 2019
do Brasileirão Série A e é sobre isso que nós iremos
conversar.

FUTEBOL E RACISMO: EM UM
ESPORTE TÃO INCLUSIVO,
POR QUE HÁ DISTINÇÃO DE
RAÇAS?
Por Matheus Marinho

"Não existe nada pior na vida de um negro do que viver à sombra da escravidão, a  Abolição da Escravatura  deve ser
lembrada sempre para que as pessoas não usem seu preconceito contra um povo que foi liberto. Foram 300 anos de
escravidão, mas é uma vida inteira de vitórias do povo negro. (13 de maio)".



Na sua rotina de cuidados com a saúde, que tal dispor de 20 minutos para fazer alguma atividade física? Não estamos
falando de caminhada ou corrida, mas de um protocolo inovador, que mistura corrente elétrica e exercícios de alta
intensidade. Essa técnica, criada na Alemanha, é conhecida mundialmente como eletrofitness e, em Belo Horizonte, está
disponível na Fisiosportsolution (@fisiosporsolution).
 
Em busca de mais qualidade de vida e evolução física, o adminstrador André Tixa Orsine, 42 anos, encontrou na
modalidade uma forma de reunir tudo aquilo que sonhava para selar, de vez, a paz com as dores. “Encontrei na
FisioSportSolution um olhar diferenciado, principalmente por oferecer um treino direcionado, com resultado, agilidade
e tecnologia. Meu objetivo era melhorar o condicionamento físico e deixar meus músculos mais fortes. Era um desejo,
até porque sofro há muitos anos com lesões e questões de peso. Hoje percebo grandes mudanças no meu corpo, na
minha resistência e na minha saúde de modo geral, além do prazer de ir às aulas e curtir um ambiente tranquilo e
agradável”, conta.
 
Conforme explica o Fisioterapeuta Fabrício Otoni, a eletrofitness é uma ótima aliada para quem busca melhorias em
vários aspectos, indo muito além de questões estéticas. “O excesso de peso é a principal queixa, mas também recebemos
muitas pessoas que querem tratar de dores no corpo que chegam com a idade, ou que buscam o fortalecimento e tônus
muscular, mais disposição, mobilidade e qualidade de vida”, ressalta.
 
Na clínica, inclusive, há protocolos específicos para tratar de doenças crônicas e promover o envelhecimento saudável,
pois tudo é baseado em uma abordagem individualizada e personalizada. “Da década de 1980 pra cá, a Educação Física
passou a ganhar mais credibilidade frente à área médica, pois muitas descobertas mostraram que a atividade física era
capaz de tratar, prevenir e curar doenças. Por isso digo que o exercício físico é mágico, pois ajuda a combater ansiedade
depressão, obesidade, hipertensão, cardiopatias, diabetes, insuficiência renal, entre outros quadros de saúde”, aponta o
professor.
 
FISIOSPORT SOLUTION
Av. Alvares Maciel, 376 - Santa Efigênia 
Telefone: (31) 98475-2952

Por Fabricio Otoni

Vamos falar de SAÚDE

@akabhoficial

@fisiosportsolution
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ELETROFITNESS - 20 MINUTOS PRA CUIDAR DE VOCÊ

Somos um centro de Reabilitação e ajudamos pessoas que querem mudar de vida e viver sem
dores. Agende já sua Avaliação.
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parceiro AKA

@akabhoficial

A eletroestimulação realiza ativação
muscular através de impulsos
elétricos.⠀⠀
 
Os treinos com essa tecnologia são mais
eficazes que os treinos tradicionais, pois
é possível ativar até 350 músculos
simultaneamente.⠀⠀
 
Além disso, é possível trabalhar grupos
musculares separados, aumentando a
intensidade conforme a necessidade e
objetivos do treino!⠀⠀
 
Quer agendar uma aula experimental?
 
(31) 98475-2952 - Whatsapp

@fisiosportsolution



Quando se diz algo do tipo "Não consigo parar de pensar nisso", na verdade essa situação não está relacionada ao pensamento ( raciocínio lógico) e sim a
um sentimento, podendo este nos provocar um bem estar ou um desconforto. Se algo por exemplo o angustia, é porque está associado a algum
acontecimento desagradável, que nem sempre sabemos exatamente o que é, o que me faz entender que não se trata de pensamento, já que este, como
mencionado acima está relacionado a racionalidade. Se o que causa a angustia é detectado e resolvido, o sentimento "ruim" da lugar ao alivio e claro, a
partir daí, aquilo que você acreditava não conseguir parar de "pensar" não mais o atormentará e as reações no seu corpo serão completamente
diferentes, fazendo-nos compreender que o mais importante é perceber o que se sente.
 
O pensamento na verdade auxilia no entendimento daquilo que é sentido. Primeiro acontece o sentimento vinculado ou não a uma ideia. A decorrência
disso é uma reação no corpo. É imprescindível que se entenda esse processo " O que sinto e se me causa bem estar ou desconforto". Esse entendimento é o
que chamamos de pensamento, que nada mais é do que a dedução racional daquilo que sinto.
 
A partir disso, tomo ações para minimizar ou potencializar esse sentimento. Se me causa desconforto, racionalmente tomarei ações que minimizem essa
sensação, se for o contrário, ou seja, se o que sinto me faz bem, ajo em prol dele. O entendimento desse processo é fundamental para debatermos a
importância do pensamento na realização.
 
No âmbito pessoal, sugiro que atente-se ao que você sente, busque o autoconhecimento, reconhecendo para si os seus limites e as suas virtudes e trabalhe
em prol do seu bem estar.
 
No caso da realização profissional, também é importante dar atenção ao que se sente. Ter essa percepção pode fazer toda a diferença na sua tomada de
decisão em busca do emprego dos seus sonhos. O trabalhador quase sempre passa a maior parte do seu tempo no trabalho e para que ele tenha qualidade
de vida é fundamental o bem estar também no ambiente laboral.
 
O processo é o mesmo. O sentimento alinhado a uma ideia, gera uma reação no corpo que quando confortável provoca aquilo que normalmente é chamado
de "brilho nos olhos". A partir dessa sensação de bem estar, passo a pensar e a agir intencionalmente em prol da minha realização profissional.
 
Nesse processo é importante o autoconhecimento e a avaliação das habilidades, virtudes e limitações. Depois de avaliado e da escolha consciente de uma
determinada profissão, é fundamental conhecê-la e a partir dai, agir. O primeiro passo é criar um planejamento estratégico, levando em consideração, o
tempo, o investimento financeiro e todas as etapas, desde a escolha até a conquista do meu objetivo que é o trabalho que me realiza.
 
Durante todo o percurso há algo extremamente importante que precisa ser considerado. A gestão inteligente das emoções. Ela se faz necessária
principalmente quando algo parece "sair dos trilhos". Mas é preciso saber que o que realmente importa é o sentimento. Se apesar de alguma adversidade,
aquilo que você sente ainda o faz acreditar no seu objetivo, você está no caminho "certo".
 
Gerir as emoções é uma tomada de decisão consciente e se faz necessária no decorrer da caminhada. Ela funciona como equilibrador emocional durante
os acontecimentos. É importante por exemplo, diante de uma entrevista de emprego, ter a consciência de que é preciso gerenciar o nervosismo e a
ansiedade. Ou gerir a emoção de um pós fracasso ou a eforia de uma primeira conquista.
 
Cair e levantar faz parte da vida e na carreira profissional, não é diferente. O que vai determinar a sua plenitude no trabalho é uma escolha consciente
baseada naquele primeiro sentimento provocado por um bem estar, tomadas de decisão alinhadas ao gerenciamento inteligente das emoções, disciplina,
foco, entrega e determinação.

A definição de pensar no Aurélio diz: submeter (algo) ao processo de
raciocínio lógico; exercer a capacidade de julgamento, dedução ou
concepção.
 
De acordo com o dicionário, entende-se que pensar é um processo de escolha.
Embora em alguns momentos isso não nos pareça possível, já que é muito
comum ouvir " isso ou alguém não me sai do pensamento", acredito que como
se trata de um raciocínio lógico, escolho o que pensar.

O PENSAMENTO E O BEM ESTAR COMO
CONTRIBUIÇÃO NA TOMADA DE DECISÃO EM
BUSCA DA REALIZAÇÃO PROFISSIONAL.
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. 

diário de bordo & textos no ar
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Mesmo diante destas grandes mudanças de hábitos e formas de vivência, porém
não podemos esquecer que deverá sempre existir entre nós o verdadeiro espírito
de respeito e solidariedade, práticas de amor fraterno que podem nos fortalecer
a cada dia como seres humanos, e nos ajudar a vencer mais esta batalha.   O
respeito e a solidariedade, em tempos de pandemia, se dá em seguir aquilo que as
autoridades sanitárias nos pedem para que este vírus não se espalhe, cuidando
assim dos nossos, sobretudo, daqueles que são dos grupos de riscos. Por isso,
deixemos todas as ignorâncias e arrogâncias de lado e tomemos todo cuidado,
pois é de suma importância para vencermos mais esta desagradável situação. Por
isso a importância dos valores neste tempo, não somente neste, mas sim em toda
nossa vida.
 
Podemos, logicamente, levar todos esses valores também para o esporte,
sobretudo nas escolinhas, nas categorias de base dos clubes, e lógico, na sala de
aula (falando como professor de Educação Física). Cultivar em nossas crianças e
adolescentes este espírito fraterno colaborará significativamente na formação
humana das mesmas. O esporte (em sua dimensão de competição) se torna
completo quando existem também as derrotas, pois como sabemos, nem sempre a
equipe ou seu atleta favorito (esporte individual) irá vencer. Por isso devemos
carregar este espírito esportivo, e saber lhe dar com as derrotas, pois a partir
delas podemos tirar algo de aprendizado. O espírito esportivo é composto por
valores que constitui dentro de nós o respeito e o valor para com o próximo.
 
Por isso, caros leitores, busquemos cultivar dentro de nós os valores em todas as
áreas da vida, para que juntos possamos construir um mundo mais justo, fraterno
e solidário.

Queridos e estimados leitores, voltamos nesta segunda
edição para continuarmos a refletir sobre o nosso
comportamento enquanto seres humanos. No primeiro
texto, busquei provocar em vocês uma profunda reflexão
sobre a volta das competições esportivas. Agora quero
voltar para cada um de vocês, que em tempos de
pandemia do novo coronavírus devemos, por ora, se
adaptar a várias novas possibilidades.

EM TEMPOS DIFÍCEIS, DEVEMOS
MANTER O RESPEITO E
A SOLIDARIEDADE
Escrito por Yasser Pereira

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

EDUCAÇÃO FÍSICA.

JOGANDO PELA EDUCAÇÃO
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Menino Jadir, latera ofensivo, gente da melhor
qualidade.  Quando chega no CT com o capacete do
comandante hamilton a alegria começa.

"JADIR É ALEGRIA PURA, DIVERTIDO E MUITO

HUMILDE. QUANDO ESTÁ PRESENTE É CERTEZA

DE QUE VEM PÉROLA". 

craques do aka - jadir - o lateratoboy
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Nome:  Jadir Vieira de Souza Júnior.
Conhecido como: Junym.
Idade: 26 anos.
Natural: Contagem-MG. 
Time do coração: Cruzeiro.
Sonho: Um terreno no "mato" pra juntar toda vez que
possível quem mais amo em um lugar especial.
Medo: De ser apenas mais um na multidão.
Prato:  Feijoada.
Hobbie: Tocar um cavaco (Aprender rsrs).
Fim de semana: AKA e Família.
Cerveja: Eiseibanh.
Ídolo: Mamãe.
Frase: Deus é quem aponta a estrela que tem que
brilhar!
O que espera para 2020: Um país mais empático,
solidário com vontade de ajudar pessoas,
desenvolve-las e dar-lhes as a chance de recuperar
a felicidade novamente!
Melhor amigo: Papai do Céu.
Saudade: Daquele tempo de infância que tudo era
somente brincadeira, esse não sai nunca da mente.
Filme preferido: A Procura da Felicidade.
Marmota: Michael kkkkk.
Praia ou Montanha: Praia ( Maresia pra renovar as
energias).
Mensagem pra galera: Acreditem em si, façam de
seus medos aquela motivação que precisam
diariamente, busquem fazer a diferença, sejam o
elemento surpresa na vida de quem ama e
aproveitem intensamente os familiares, amigos e
todos aqueles que fazem parte de suas vidas. Pois o
tempo passa depressa e quando assustamos já foi.
Estamos juntos sempre, saudades demais! 

 
#PASSALOGOQUARENTENAQUEROPELADADOAKA



agenda aka: Aniversários, eventos, festas, acontecidos.
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Mãe gera com o corpo,
Nutre e cuida com o coração.
Mãe é amiga em hora boa,
Protetora permanente,
Preocupação constante.
 
Mãe sabe pintar sorrisos,
Enxugar lágrimas.
Mãe é colo de infinita capacidade,
Peito de inabalável paciência,
Sorriso e lágrima de empatia e carinho.
 
Mãe é expressão criativa da natureza,
E na essência transporta o que há de mais divino.
Mãe é vida, é sustento do mundo,
Pois no ventre carrega a mágica da criação.
Mãe é amor incondicional,
Que vive eterno e profundon 
o seu enorme coração.
 
 



Intenção da diretoria é publicar todos os atletas que já
vestiram a camisa do AKA e relembrar histórias,
causos e grandes momentos vividos ao longo destes
quase 15 anos de existência.
 
Associação vai debutar em 2021 e já iniciou os
preparativos para uma grande comemoração, sendo a
primeira ação comemorativa o álbum.
 
E já está valendo o desafio de quem vai conseguir
acertar quantas figurinhas o álbum terá.

AKA LANÇA ÁLBUM DE FIGURINHAS
PARA LEMBRAR TODOS OS ATLETAS.
Escrito por André Tixa

aka especial 15 anos

@akabhoficial



enquanto isso.... nossos atletas seguem treinando firme...
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"merchan" solidário - divulgação de comércios periodo pandemia
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PATROCINADORES AKA - SEJA VOCÊ TAMBÉM UM MULTIPLICADOR DO ESPORTE
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A VERS  CONTABILIDADE é uma sociedade empresária especializada em Gestão
Contábil, com ampla experiência no atendimento às empresas de pequeno, médio
e grande porte, com destacada atuação no mercado.Com uma vasta e
diversificada linha de serviços, a VERS foca suas ações em atender, com soluções
objetivas e seguras, as necessidades gerenciais e estratégicas de nosso principal
ativo, os clientes.Temos uma equipe especializada, com o foco no atendimento e
na geração de informações contábeis de qualidade, para proporcionar aos nossos
clientes máxima segurança na tomada de decisão, alcançando os melhores
resultados. @verscontabilidade
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