
O DESEJO E A REALIDADE

Estimados Akadianos, prontos para mais uma edição do nosso
jornalzinho?

Acreditamos muito em nossa capacidade de adaptação e em nosso desejo
de transformar a realidade das pessoas através das nossas ações e
projetos.

Toda mudança requer um período de adaptação e, principalmente,
paciência. Cada um tem suas perspectivas e suas avaliações acerca de
tudo, principalmente aquilo que o envolve diretamente.

Contudo, temos que ter sempre o pensamente coletivo como fato
balizador de nossas ações e da nossa conduta. Mais do que nunca temos
que praticar a empatia e respeitar o direito de cada um pensar o seu jeito,
ter suas convicções.

Somos porta vozes de nossas crenças e convicções e não de verdades
absolutas.

O certo é que este período serviu para quem decidiu evoluir, refletir e
enfim, se tornar um ser humano melhor.

Bora divertir com o jornalzinho? Boa viagem e boa leitura!
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Que eu me recorde, há muitos anos venho convivido com lesões, problemas musculares e dificuldades para
conseguir evoluir fisicamente, para conseguir atingir um bom desempenho esportivo.

É fato que a luta contra o tempo agora é um inimigo muito mais poderoso, mas eu acredito muito na força mental
e, principalmente, naquela força que reside no coração. Aquela que nos move de verdade.

A dedicação nos treinos, a avaliação médica e a decisão assertiva de lutar contra o meu principal inimigo: o meu
sono. Resolvi abrir a caixa preta de um dos maiores medos. O resultado era esperado, eu relutei muito em
aceitar. Um quadro grave de apneia respiratória, onde se explica que eu acordei até hoje por que papai do céu
ainda tem coisas guardadas para mim. A verdade é que eu nunca tive uma noite de sono boa, apesar de dormir.
O meu sono me fazia mal, meu cérebro trabalhava durante o dia nas atividades normais e à noite para me
manter vivo. Essa é a verdade.

Em um mês de tratamento, sinto-me rejuvenescido, mais forte e com uma energia ainda maior. Apesar de nunca
ter ficado tanto tempo sem jogar e numa expectativa enorme, gigantesca, para voltar a encontrar a turma,
tenho sentido muita paz e gratidão. Aquela agonia e inquietação que me atormentavam foram embora.

Hoje sigo mais focado do que nunca nos meus projetos profissionais e de vida. Minha vontade de vencer e de ver
o AKA e o nosso projeto VALEMOS PELO QUE SOMOS decolarem de vez e se tornarem auto sustentáveis
triplicaram e meu coração bate muito forte por um desejo de levar bem estar social às pessoas, de levar
esperança e sonhos às crianças e jovens no Vale.

Sempre brinquei com todos sobre meu apelido e minha capacidade de renovação, de crescer de novo, de me
regenerar... E eis que mais uma vez, ressurge a lenda... Que venham os desafios, a Lagartixa está pronta.
-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;

Olá pessoal, vamos nós para aquele momento de reflexão né?

Esse isolamento nos lançou em uma verdadeira "hibernação'
reflexiva não é mesmo? Nunca tive tanto tempo para pensar,
repensar e reavaliar sobre tudo em minha vida.

E numa destas viagens avaliativas, fiquei imaginando como é
chegar aos 42 anos ainda com tanta paixão por jogar bola e com
tantas metas ainda a serem alcançadas.

Aproveitei essa pandemia para cuidar da minha saúde ainda mais.

REGENERADO E REENERGIZADO
Escrito por André Tixa

comigo é gol: fala presidente @andretixaorsine



É totalmente natural e compreensível que à medida que
vemos uma flexibilização do comércio e uma lenta
retomada na vida cotidiana, que a gente também passe a
se perguntar e procurar informações acerca do nosso
querido futebol amador.

O início do brasileirão, séries A e B, além das finais da
Champions, dão uma impulsionada ainda maior em nosso
coração, porque voltamos a vivenciar o futebol de forma
mais intensa, aumentando ainda mais essa expectativa.

O que é certo mesmo, é que estamos acompanhando e
conversando com todos os envolvidos, além das noticias e
decisões das autoridades das esferas de poder no Brasil,
tentando vislumbrar um ambiente em que caiba
segurança, conforto e a nossa felicidade, dentro de um
mesmo contexto.

AVISA LÁ QUE TÁ QUASE NA
HORA DO RETORNO.
Escrito por André Tixa

no comando do ataque @andretixaorsine

É possível que tenhamos uma possibilidade de flexibilização da "Fase 3" a qual estamos inseridos ocorrer em
setembro. Não nos cabe fazer nenhuma previsão além de uma expectativa e de acordo com a evolução do
quadro da pandemia no Brasil.

Temos também acompanhado o que tem sido implantado como protocolo de segurança, as exigências quanto à
especificidade da nossa rotina e os cuidados que devemos tomar pensando no bem estar coletivo. A falta de
recursos para fazer os testes e todo o rigor do futebol, assim como os times profissionais fazem são alerta.

Temos que ser racionais, mesmo com o
emocional todo tendencioso a ceder de
tanta vontade e saudade de jogar uma
bola e reunir a nossa galera.

O certo é que a nossa decisão será
sempre embasada num consenso e,
principalmente, prezando atender todos
os anseios para que tudo seja retomado
de maneira segura, sem nenhum tipo de
ressalvas ou que possa causar danos à
nossa imagem ou reputação.

Que volte logo, mas que volte tranquilo!



no comando do ataque @andretixaorsine



Projeto Valemos pelo que Somos é destaque entre os projetos
pertencentes à Plataforma Cidade do Bem e recebe elogios.

Ajude, doe, Você faz a diferença.

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

grandes iniciativas - projetos do bem @andretixaorsine



patrocinador AKA @valecar.oficial



akadianos pelo mundo

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.

TUDO DOMINADO.
Escrito por AKA

Idalino pantera

bh

@akabhoficial

edson dias

araçuaí-mg

dubinha

virgem da lapa-mg

arnaldo nonato

canoa quebrada-CE



patrocinador aka

vallorbeneficios.com.br/



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 - agende-se

@valemospeloquesomos

@akabhoficial

Vem aí a super Live WA 2, promivida pelo nosso amigo Warley
Alves e que contará com o apoio do AKA. Live Solidária em Itinga, que terá também o apoio do AKA.



Seguimos com o nosso proposito de resgatar a
história do futebol no Vale do Jequitinhonha e de
levantar os craques que por aqui desfilaram seu
brilho.

A mobilização segue e já vislumbramos vários
projetos que serão viabilizados no pós pandemia.

Por enquanto apenas planos e sonhos.

Ah, e fotos para relembrarmos grandes
momentos e feitos históricos.

Ô saudade de encontrar essa galera viu!!!

NOSTALGIA NA ÁREA
Escrito por André Tixa

aka - estrelas do vale - resgatando a história @akabhoficial



É comum que a gente escute falar sobre projetos
sociais que contam com leis especiais de incentivos. E o
porquê? Simples. O Governo pensou
numa forma de incentivar empresas com fins
lucrativos a estimular essas instituições sociais,
apoiando a iniciativa das mesmas, fazendo com que
elas ganhem algo em troca, além do Marketing Social.
 
Trocando em miúdos, isso quer dizer que o Governo
criou novas leis que instituem políticas públicas de
incentivos para projetos e ações
culturais, sociais, esportivas e econômicas de forma a
fomentar esses projetos e que assim, eles não sejam
fadados ao fracasso.

POR QUE VALE A PENA INCENTIVAR
PROJETOS SOCIAIS?

Portal Blasting News

Em contrapartida a esse incentivo de empresas privadas, o Governo abre mão de uma parcela dos impostos
arrecadados sobre as empresas, destinando-o para a realização e viabilização desses projetos. Resumindo tudo o
que fora escrito: uma parcela da receita fiscal de uma empresa privada é destinada a sustentação dos projetos
sociais, presentes no Terceiro Setor.
 
Como funciona? É muito simples compreender todo o trâmite legal. As empresas que oferecem esse tipo de ação
social, em qualquer que sejam as linhas habilitadas, deverão apresentar os projetos sociais elaborados perante a
comissão responsável e, se o mesmo for aprovado, é permitido que ela arrecade recursos financeiros com pessoas
físicas e jurídicas.
 
E o que essa comissão avalia para considerar o projeto apto ou não?
 
Vários critérios: Interesse público envolvido, os custos que o mesmo terá, se o escopo do projeto está dentro da
legislação em vigor, entre outros. Depois que você responder a todos os requisitos obrigatórios, a ação, por fim, é
aprovada. Já, para empresas que incentivam essas ações através de ONGs, por exemplo, o interessante é a redução
dos custos. O maior benefício é o da visibilidade perante a sociedade em relação a sua marca, mostrando que a
empresa apóia determinada causa social e tem o desejo de transformar a realidade local, fazendo investimentos na
comunidade e colaborando para o fortalecimento de um mundo melhor e mais justo.
 
O público que quiser fazer parte desses projetos, apadrinhando-os, conseguirá deduzir parte do investimento,
quando não a sua totalidade, dos valores dos impostos arrecadados. É esse o caminho que o Governo encontrou para
incentivar a empresas privadas a apoiarem eventos e projetos sociais presentes no Terceiro Setor. Mesmo com essa
colaboração governamental, muitas empresas ainda não o fazem.
 
De acordo com uma pesquisa realizada pela SALIC, menos de 1% (algo que gira em torno de 60 mil empresas
brasileiras) fazem uso de incentivos fiscais para apoiar causas beneficentes nacionais. O estudo levou em
consideração 10 milhões de instituições que são ativas em todo o território nacional.

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

projeto valemos pelo que somos - expandindo conhecimento

NOSSA META É POTENCIALIZAR O ESPORTE NA REGIÃO DO VALE DO JEQUITINHONHA, ATRAVÉS DO INCENTIVO AO ESPORTE



projeto valemos pelo que somos - prestação de contas 2020

"A cultura de doação de um país é
um indício da maturidade e
evolução da consciência coletiva de
uma sociedade. Ou seja, podemos
entender que, quanto mais elevada
é a cultura de doação de um país,
mais pessoas possuem o
entendimento de que elas também
são parte da transformação
positiva da sociedade e, também,
são responsáveis para que essa
transformação aconteça".

Vamos virar esse jogo!!!



@aogostocarnes

patrocinador aka - projeto valemos pelo que somos



Dia 07 de Agosto conhecemos o ganhador da segunda edição da rifa solidária AKA / Ao Gosto Carnes Nobres.

Nosso amigo Marcelino Ferraz, natural de Jenipapo de Minas e atleta do AKA foi o grande contemplado.

Esse iniciativa tem sido muito importante para nós e além de contribuir com o projeto, ainda concorre a um kit
churrasco para 10 pessoas. O sorteio é feito eletronicamente através do site RifaTech.

Reiteramos novamente nossos agradecimentos ao @aogostocarnes pela parceria e apoio. Uma atitude gigante.

valemos pelo que somos: rifa solidária ao gosto @aogostocarnes



valemos pelo que somos: 3ª rifa solidária ao gosto

E vamos para a terceira edição da rifa solidária.

Esta rifa será sorteada mensalmente e tem como objetivo o desenvolvimento e manutenção Projeto "Valemos pelo
que Somos". Acreditamos muito no esporte como ferramenta de inclusão e queremos ampliar este projeto
transformador e transformar a vida dos jovens do Vale do Jequitinhonha.

https://www.rifatech.com/438270003.xhtml

@aogostocarnes

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

VALE 01 (UM) KIT CHURRASCO AO GOSTO, INDICADO PARA 10 PESSOAS, CONFORME DESCRITO, COMPOSTO POR 01 PICANHA AA, ANCHO

ANGUS FATIADO, SOBRECOXA DESOSSADA NA CERVEJA, LINGUIÇA DE LOMBO AO VINHO, SALSICHÃO E CARVÃO. @AOGOSTOCARNES PRÊMIO

SERÁ ENTREGUE EM MÃOS PELO AKA, EM LOCAL A COMBINAR, MEDIANTE CONTATO. (VÁLIDO PARA BELO HORIZONTE E REGIÃO

METROPOLITANA).



O Barcelona convive com frequentes decepções e derrotas inesperadas nos últimos anos. Na atual temporada, o clube oscilou em diversos momentos e
perdeu a Copa do Rei nas quartas de final para o Athletic Bilbao, além de deixar La Liga escapar para o Real Madrid. Com isso,resta “apenas” a Champions
League para não terminar 2019/20 em branco.

Diante de tanta instabilidade, alguns fatores são fundamentais para entender o atual momento vivido pelo clube. Neste sábado (8), o clube da Catalunha
enfrenta o Napoli pela volta das oitavas de final da Champions, às 16h (de Brasília), depois de um resultado de igualdade por 1 a 1 na Itália.

Fracassos, aspecto psicológico e liderança

O maior temor é que os fracassos das últimas edições de Champions se repitam na atual edição. Depois de anos traumáticos, o Barça terá que se superar
não só dentro de campo, mas também com sua parte psicológica.

Em La Liga, competição de pontos corridos, o Barcelona sempre se mostrou regular e dominou– são oito títulos em 12 edições. Porém, em mata-matas, a
equipe vem sofrendo resultados catastróficos, especialmente nas últimas quatro temporadas.

Se tratando de Champions, o último título foi em 2014/15, com show do trio MSN. Desde então, o Barça não chegou mais na final. Em 15/16, parou diante
do fortíssimo Atlético de Madrid de Diego Simeone - resultado normal, apesar das expectativas.

A instabilidade começou em 16/17. Nas oitavas de final, um 4 a 0 incomum diante o PSG. No Camp Nou, o improvável e histórico 6 a 1. No entanto, a
montanha-russa permaneceu nas quartas: o Barça levou 3 a 0 da Juventus na Itália e não conseguiu reverter em casa.

Em 17/18 e 18/19 aconteceram os dois jogos mais frustrantes do Barcelona na década. Depois de vencer a Roma por 4 a 1 em casa, os blaugranas levaram
3 a 0 na capital italiana e foram eliminados pelo critério do gol fora de casa. Contra o Liverpool, fez 3 a 0 no Camp Nou, com show de Messi, mas permitiu
outra remontada, dessa vez em Anfield Road. Nesta última edição, inclusive, o Barça tinha tomado apenas um gol no mata-mata, até enfrentar o time de
Jurgen Klopp...

Mas o que explica tanto insucesso? Em 17/18, o Barça venceu La Liga, Copa do Rei e estava invicto na Champions League. De repente tudo se esvai por
conta de um único jogo. Em 18/19,novamente uma temporada que estava tudo caminhando perfeitamente, até a viagem a Anfield Road...

Os fracassos do Barcelona nas últimas temporadas não se devem exclusivamente à parte tática, muito menos à questão técnica. O problema da equipe é o
lado psicológico, que clama por um líder nato, seja fora do campo ou dentro dele. O abalo com resultados negativos ou gols importantes tomados são
nítidos.

Fora do campo, não há um treinador ligado à história do clube. Dentro, jogadores como Puyolou Mascherano, que chamam por misericórdia com apenas
um grito, não existem. Lionel Messi é um dos melhores da história, mas está claro para todos que ele não tem esse perfil inserido de forma evidente em seu
DNA – e nem tem responsabilidade em ter.

Messidependência

Falando em Messi, o argentino precisa realizar milagres em alguns momentos. Com um futebol pobre, sem encaixe e apático, cabe ao individualismo
aparecer em muitos momentos.

A Messidependência é um “fenômeno” recente. Xavi e Iniesta deixaram o clube, assim como Neymar, e Luis Suárez claramente caiu de nível e oscila.
Alguns reforços não supriram às expectativas – vide Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann. 

Tornou-se “confortável” e um vício dos jogadores ao redor tocar a bola sempre para Messi. Claro que o ET é um gênio e um dos melhores da história, mas
há momentos que é possível tentar algo diferente, um passe mais ousado, mas a preferência é sempre buscar o camisa 10,mesmo que ele esteja em uma
posição desfavorável, em um ponto morto do campo ou até marcado.

Portanto, a dependência no camisa 10 começou a ficar muito forte em 18/19. Na temporada em questão, o argentino carregou o Barcelona ao
título de La Liga e fez o possível na Champions League, onde foi o artilheiro com 12 gols. Lances incríveis, jogos marcantes e números de ET fizeram Messi
voltar a conquistar a Bola de Ouro.

BARCELONA: PRESENTE INSTÁVEL
E FUTURO INCERTO

Por: Paulo Sérgio

CONTINUA

zona de clubismo @zonadeclubismo



Apatia tática
 
Pós-Xavi-Iniesta, o Barcelona sofre para achar o meio-campo ideal, e isso ficou muito evidente na atual temporada. Muitos passaram por ali,
mas poucos com ao menos um sucesso relativo. A apatia do meio-campo desencadeia todos os males da equipe: o ataque não é potencializado, o setor
de criação fica anímico e a criação é basicamente nula.

Há apenas um fator capaz de mudar esses quesitos negativos: a genialidade de Messi. Ele é o arco e a flecha, o que arma e define. Ele é capaz de achar
passes e buracos que dificilmente aparecem justamente por conta da falta de criatividade do setor.
 
Um problema evidente também é a falta de movimentação. É recorrente haver jogadas com todos jogadores parados e não atacando os espaços. Não há
mais individualidades capazes de quebrar linhas pelas pontas como era com Neymar, o que deixa tudo ainda mais previsível. Tudo isso facilita o
sistema defensivo do adversário, que precisa se preocupar “””apenas””” – muitas aspas neste momento – com Lionel Messi. Defensivamente, o time
também não é totalmente seguro.

Contratações fora de contexto
 
Uma questão pertinente são as escolhas da diretoria. A começar por fora do campo, já que Ernesto Valverde era um treinador que fugiu muito do
conceito e filosofia de jogo do Barcelona, que tem como “DNA” o “Cruiffismo”, maneira de jogar imposta por Johan Cruyff na década de 90 com o
“Dream Team”.
 
Depois de Valverde, Quique Setién foi contratado. A proposta de jogo desse em questão se assemelha ao do clube, mas pesa contra o treinador de 61
anos o fato de não ter títulos ao longo de sua carreira e ter pouca experiência com vestiários de clubes gigantes, que abrigam os famosos “medalhões”.
 
Além das escolhas contestáveis para o comando técnico, há problemas com contratações. Ousmane Dembélé não deu certo até o momento por questões
físicas, e Antoine Griezmann e Philippe Coutinho não conseguiram se adaptar.
 
Griezmann é um jogador incrível e já demonstrou grandes momentos no futebol. Porém, é um atacante com um encaixe especifico e que necessita jogar
em uma posição que aos poucos desaparece do futebol: o segundo atacante. No Atlético de Madrid, ele atuava ao redor do centroavente, onde tinha
liberdade para potencializar suas principais características: drible curto e finalização.
 
No Barça, ele fica avulso e perdido em campo, pois não tem características de um ponta, como vem sendo escalado. A diretoria pensou muito no nome,
mas pouco em como encaixar o atleta dentro do sistema do time, que não irá mudar em favor de um recém-chegado.
 
Se a ideia foi contratar alguém para supostamente ocupar a ponta-esquerda, posição que Neymar brilhou e deixou em aberto, a decisão foi muito
equivocada. Se o plano era trazer Griezmann para jogar onde se sente confortável, mais uma vez foi um erro, pois o Barcelona não tem espaço para
encaixar alguém neste setor do campo.

Crise nos bastidores
 
Os problemas do Barcelona dentro de campo não são pelo acaso. Tudo começa nos bastidores, onde o clube vive momentos conturbados. Josep Maria
Bartomeu é presidente desde 2015, e neste período protagonizou momentos questionáveis.  Seis dirigentes, incluindo dois vice-presidentes, deixaram
seus cargos por discordâncias com o mandatário no começo de 2020, o que aumentou a crise política no clube catalão. De acordo com o jornal La
Vanguardia, os nomes da lista são: Emili Rousaud e Enrique Tombas, Sílvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor e Jordi Calsamiglia.
 
Há diversos fatores que dizem muito sobre o desgaste nos bastidores. O caso "Barçagate" entrou em evidência após revelação de que a gestão Bartomeu
contratou uma empresa de mídia para monitorar comentários de jogadores e ídolos do clube nas redes sociais. Há a suspeita que "robos": foram
acionados para atacar possíveis candidatos de oposição da próxima eleição. O presidente negou as acusações, mas rescindiu o contrato com a
empresa.   Messi se envolveu com recente polêmica com Abidal, e ainda há a polêmica de redução do salário dos jogadores em mais de 70% em meio à
crise de pandemia pelo novo coronavírus. Os fatores são imensos, e os problemas políticos respingam diretamente no campo.   Fato é que as eleições no
clube ocorrem no meio de 2021. Até lá, haverá mais questões nos bastidores que podem atrapalhar nas quatro linhas.
 
Qual o futuro?
 
Em campo, o Barcelona joga a vida contra o Napoli, neste sábado (8). Para a próxima temporada, Lautaro Martínez e Neymar são especulados, mas a
crise da COVID-19 deve atrapalhar grandes negócios.  Messi continua sendo o ponto de esperança que pode levar o Barça a navegar contra a maré
de notícias ruins. É evidente que o clube está com um futuro incerto, caminhando na escuridão com os olhos vendados em busca de um milagre.

 Cenas dos próximos capítulos acontecem no sábado...

zona de clubismo @zonadeclubismo

PERFIL OFICIAL DOS CLUBISTAS: HUMOR, ANÁLISES E ESTATÍSTICAS SOBRE FUTEBOL @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

Com a chegada da pandemia ocasionada pelo novo
Coronavírus, os serviços na área de higienização e
limpeza foram potencializados e os cuidados
redobrados. 

Na Perphil Serviços, participamos ativamente no
combate a propagação do vírus. Oferecemos uma
equipe capacitada para realizar a sanitização dos
espaços. Garantimos a sua segurança para trabalhar
tranquilo!

Acesse o site e conheça nossos
serviços. www.perphilservicos.com.br

parceiro aka @akabhoficial



Eu, acostumado com o estilo de vida do interior, onde todos se conhecem, se cumprimentam e onde o dinheiro tem menor
importância, estranhei a capital. Não tinha dinheiro, eu absolutamente não tinha. Ao deixar o Vale, mãe já havia me
alertado. "Não vai achando que vai ser fácil. Você não terá os privilégios que tem aqui. Você está indo para estudar, você
não terá dinheiro pra sair e você sabe muito bem disso".

Mas como mencionado acima, mesmo sem grana, mesmo sabendo que o meu objetivo era o estudo, eu queria como todo
jovem, me divertir um pouco.  Então, colocava a minha melhor roupa (que já era ultrapassada) e descia para Savassi, mais
especificamente na avenida do Contorno em frente a boate Bonaparte.  Os caras usavam camisa e jaqueta Hard Rock Café
e Planet Hollywood e fumavam gudang garam.

As moças eram bonitas e usavam muita maquiagem. Havia grupos e esses se reuniam em frente a casa noturna e para
entrar existia um tal de "nome na lista."

E eu? era apenas um menino recém chegado do interior que estudava no Estadual Central. Aquela definitivamente não era a
minha galera. Eu não tinha grana para entrar na boate e não usava Hard Rock e Planet Hollywood.

Confesso que tentei uma aproximação, mas não tinha jeito, não era o meu mundo. E aí, eu subia a Carangola a pé, voltava
para casa, ligava o rádio, abria a janela e ficava olhando para o nada, pensando na vida.

No dia seguinte encontrava com os amigos de Araçuaí e aí   me sentia especial, parte de um grupo que falava a minha
língua. 

Porque assim como eu, eles também vivenciavam a mesma situação. Foram três anos assim. De 1995 a 1997, praticamente
vivendo por aqui, sem ver muita graça em quase nada.
 
Mas em maio de 1998 o meu amigo André Tanure foi até a minha casa e me contou a novidade. " Negão, o forró chegou a
BH, é barato e é bom demais moss. O povo interage, dança etc" Num primeiro momento confesso que pensei. " André deve tá
ficando é doido, forró em BH?"

Sim, esse ritmo tão nosso, tão brasileiro, foi responsável
por uma transformação muito importante na minha vida. 

Mas antes de puxar um de vocês para dançar, quero explicar-
lhes como tudo aconteceu.

No ano de 1995, deixei a minha amada Araçuaí, para tentar a
vida em Belo Horizonte. Quando aqui cheguei, estranhei, na
verdade estranhei muito. Tudo me parecia grande, distante e
frio. Tinha 16 anos e como todo adolescente nessa idade,
gostava de sair, conversar e de me divertir.

Mas na cidade grande é completamente diferente. É preciso
ter grana, nem sempre é possível ir a pé aos lugares e você é
mais um na multidão.

O FORRÓ QUE TRANSFORMOU A MINHA VIDA.
Escrito por Romano Rocha

CONTINUA

diário de bordo & textos no ar @romanorocha7



Ele então me convidou e num sábado de maio de 1998, aceitei o convite e fomos numa casa noturna de nome Montanhês na
praça Raul Soares.

Ele já havia ido e já chegou convidando uma moça para dançar. E eu fiquei ali, observando as pessoas bailarem por aquele
salão, até que criei coragem e convidei uma morena pra dançar. Disse a ela que era a minha rimeira vez no forró e que ela
tivesse paciência. 

A moça além de linda era simpática, paciente, atenciosa e me ensinou os primeiros passos.

Em seguida me sentei e pensei " vou colar nessa morena pra ela me ensinar" e assim foi.

Depois de umas três músicas a convidei pra dançar mais uma vez e ela gentilmente aceitou e mais uma vez me ensinou.

Naquela noite mesmo, ganhei confiança e voltei pra casa radiante de felicidade. Havia me divertido, dançado,
conversado com as pessoas, me sentido especial. 

Contei a novidade pros amigos, Ary e Juba e eles assim como eu, aceitaram o convite e também se surpreenderam
positivamente. E aí meu amigo, eu me encontrei.

Passei a frequentar as casas de forró pela cidade e voltei a ser feliz. 

Coincidentemente pouco tempo depois, ingressei na Universidade, consegui o meu primeiro estágio, passei a ganhar o meu
dinheirinho e ai as coisas se tornaram mais fáceis.

Lá também havia os que gostavam de forró, de conversar e interagir. E ai, a cidade grande e fria deu lugar a um espaço
alegre, especial e único.

Hoje ao tomar o ônibus, tocou na rádio a música Confidência do Falamansa, ícone do forró moderno e que marcou muito
aquela época. 

Fechei os olhos e senti o meu coração dançar de felicidade com a lembrança de um tempo muito feliz ao lado dos meus
grandes amigos.

Uai, por falar nisso, amanhã é sábado né? E ai, aceita dançar um forrozinho?

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



Quem não gosta de ganhar presentes ��? E no
ano em que completa 24 anos,  o
#Supermercados BH trás uma promoção
incrível para você!!!
 
 
Com vocês, a  romoção #SupermercadosBH 24
anos por Minas. Além de concorrer a 24
carros �, você ainda pode aproveitar ofertas
incríveis para sua casa!
 
 
Dê o play, saiba como participar, faça seu
cadastro no APP ou no site e boa sorte!!! ��
 
 
Para mais informações, 
 acesse: www.supermercadosbh24anos.com.b
r ou baixe o app Supermercados BH 24 anos 😊
 
 
#SupermercadosBH #VemProBH #Aniversário
BH #24AnosPorMinas #PreçoBaixo #Qualidad
e #Economia #ParaVocê

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



ajude o nosso projeto @valemospeloquesomos



Quero então fazer uma simples homenagem, de coração a todos vocês. Como tenho orgulho de fazer
parte desta família que tanto contribui para a vida das pessoas. Como estamos tão presentes no dia-
a-dia de muitos, desde a infância até a terceira idade;   em todos os lugares, em vários espaços e
atuando de diversas formas. O profissional da Educação Física é de suma importância; seja na
escola, na academia, em uma empresa, no esporte, nos órgãos de saúde, a Educação Física é
essencial.

Continuemos neste caminho tão difícil, mas ao mesmo tempo tão prazeroso e gratificante, onde se
tem a oportunidade de transformar sonhos em realidades, possibilitando trabalhar a motivação e
claro, dividir felicidades. Parabéns colegas, comemorar o nosso dia é mais que especial!

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

Estamos aqui mais uma vez com a edição do
jornalzinho La Resenha do AKA.

Hoje quero aproveitar do espaço e parabenizar os
meus colegas profissionais da Educação Física,
pois no próximo dia 01 de setembro, comemora-
se o nosso dia.

PARABÉNS AOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO FÍSICA
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 @iconesports

Ícone Sports, Inovação
movida pela ousadia!

Clisman - 43Clisman - 43



Tem Timburé na rede @adonaitimbure

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

A Secretaria Municipal Desenvolvimento Social/Departamento de Cultural também faz parte fundamental na vida dos
Trovadores, afinal o apoio e a valorização do poder público é muito mais que obrigação, é sobre tudo assumir o papel de
protagonista nesse processo

Falar dos Trovadores do Vale também é respeitar e reconhecer a contribuição que Frei Chico, o seu fundador, foi capaz
através de seu trabalho grandioso de pesquisa em elevar a auto estima deste povo e desta gente.

Agradecer aos Trovadores por isso é pouco, precisamos na verdade valorizá-lo e conhecê-lo. Nestes seus cinqüenta anos
queremos chancelar o coral como importante patrimônio cultural imaterial de Araçuaí.

Em 2020 a Prefeitura Municipal de Araçuaí não apenas reconhece a importância do Coral Trovadores do Vale, mas
também assume a tutela deste grupo como um bem de natureza imaterial dotado de valores e que se caracteriza pela
pluralidade cultural da cidade de Araçuaí.

Salvaguardar o Coral Trovadores do Vale através de seu registro é proteger para que nossa história coletiva continue a ser
preservada através do sentimento de identidade e continuidade, o que contribui para promover o respeito à nossa
diversidade cultural e à criatividade humana.
 
Parabéns Trovadores do Vale por fazer parte das linhas de nossa história, obrigado Frei Chico por nos enxergar muito
além das humildes aparências.

O Coral Trovadores do Vale chega ao meio século de sua
história carregando consigo também a história de
Araçuaí e podemos analisar este fato de forma cultural,
social, antropológica e religiosa o que nos remete a
memória coletiva e à nossa identidade enquanto
cidadãos.

Os Trovadores do Vale é motivo de orgulho, é um
exemplo cultural que ainda se mantém vivo pelas ações
de pessoas simples desta cidade que estão envolvidas
pela música, seja ela de cunho religioso ou folclórico
ensinadas de avós para filhos e netos, o que chamamos
de domínio público.

Nas suas Bodas de Ouro o Coral Trovadores carrega a
marca de já ter cantado e encantado por dezenas de
lugares deste país, levando a nossa terra para quem
talvez nunca tenha conhecido este pedaço de Minas
Gerais. 

50 ANOS DOS TROVADORES DO
VALE
Escrito por Prefeitura de Araçuaí
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patrocinador aka

valemospeloquesomos.org.br

Seja Parceiro Solidário
do AKA!!!



Por onde passa querido e idolatrado. Divertido e cheio
de causos. Sempre amigo e humilde. Sua vontade de
viver a vida e o seu apreço com o que ama te fazem
diferente. irreverente e sensível, alegre e sistemático.
Todos querem saber Cadê Chão??? Chão é do mundo!

Tenho enorme orgulho de poder ter como pai uma
pessoa que tem valores e que me passou sempre tantas
lições importantes. Um amigo, um exemplo.

Uma vida pautada na simplicidade, na honestidade.
Sempre preocupado com a família,sempre querendo
saber como estamos,se estamos precisando de algo.

Aprendemos com a vida, crescemos com a distância,
perserveramos com as dificuldades, sofremos com a
saudade e as perdas e nos unimos nas vitórias. Tudo
nos tornou mais fortes.

O maior legado que tenho e trago comigo são os
valores humanos, de simplicidade, de raízes e de sua
luz. A caminhada é longa e tortuosa, mas meu chão
sempre foi firme e seguro. TE AMO PAI!!! MEU CHÃO.

"...Há lugares que eu me lembro, por toda minha vida,
entretanto alguns lugares mudaram, alguns para
sempre não para melhor, alguns foram e alguns
permanecem, todos estes lugares tiveram seus
momentos, com os amantes e amigos, eu ainda posso
recordar, alguns estão mortos e alguns estão vivendo,
na minha vida eu amei todos eles"... (Trecho da música
In My Lyfe dos Beatles - Lennon/Mccarntey)

Era um garoto, que como eu amava os Beatles... É Chão,
meu chão, o meu desejo era de fazer uma grande
homenagem por essa marca tão importante e
emblemática. Um Festão!!! Porém tivemos que adiar essa
comemoração.

Vamos de homenagem então, afinal de contas chegar
aos 70 com tanta vitalidade não é pra qualquer um. É
muito chão para poucas palavras.

MEU CHÃO - 70 ANOS
Escrito por André Tixa

boleirês akadiano @andretixaorsine



boleirês akadiano - homenagem @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

Doar sangue  não é apenas
um  ato  de  solidariedade, é
um  ato  de vida, um  ato  de
cidadania.

Os desafios são muitos, mas com a
participação de todos as vidas
continuam a ser salvas. Vocês
fazem parte dessa história! Muito
obrigado!



Idade: 24 anos
Time: Aka , Cruzeiro MG
Sonho: Ver o estádio do Aka e fazer um Gol e ir pra
galera.
Medo: De Acompanhar Tirulipa na cachaça.
Prato: Picanha feita por capitão careca ou por
mbapeu
Hobbie: jogar campeonatos pelo AKA e ver o AKA
revelando atletas.
Fim De Semana: Que eu esteja com a família AKA
atletas e familiares juntos rindo, dançando, bebendo
e jogando aquela pelada .
Cerveja: todas que tenha Álcool.
Ídolo: Deus e Mainha.
Frase: Saber exaltar as Coisas Bonitas e boas da vida.
O que espera de 2020: Que o Corona passe e
voltamos a nos ver logo, saudades dos Akadianos.
Melhor Amigo: Tio, Ramon, Thiago,Letícia, Clisman.
Saudades: De ver o Aka em campo e a pelada de
domingo com 40 atletas.
Filme preferido: Diamante de Sangue.
Marmota: Adriano galinha e Pablinho de Clovinho.
Praia ou Montanha: Porto Seguro Bahia né pai axé
moi pivete.
Mensagem pra Galera: Viva a Vida intensamente pois
o ontem ja se foi o hoje está rolando e o amanhã
talvez não virá, sorria abertamente e o que passou
passou. AkiéAKAMeuIrmão.

Chegou a vez do dançarino, do menino da alegria
nas pernas, do nosso agitador de resenha, do
menino alegria. Chegou a vez do nosso Lacraia

LACRAIA É SÓ DIVERSÃO, ALEGRE E EXTROVERTIDO ESTÁ

SEMPRE AGITANDO E ANIMANDO A TURMA PARA LEVANTAR O

ASTRAL. 

craques do aka - daniel lacraia

AMIZADE - CONFRATERNIZAÇÃO - RESPEITO

@danielmoreiraoficial



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

Somos".

agenda aka: Aniversários, eventos, festas, acontecidos.

Nosso amigo Araça foi escalado na
seleção da semana da liga tailandesa de
futsal e foi eleito o jogador da semana.

O pai segue "On Line".



aka 15 anos - com quem me pareço



Muitos empreendedores criam negócios em determinados segmentos e entregam os mesmos produtos e
serviços que seus concorrentes, ou seja, não apresentam um diferencial competitivo que justifique a sua
contratação.
 
E a dica de hoje é para que sua empresa apresente uma ideia original que faça com que seu cliente ao
contratar seus produtos ou serviços tenha a percepção de valor real agregado, que impacte
imediatamente o negócio gerando valor real, inclusive com impacto financeiro em seu caixa, seja por
geração de receita ou redução de custos.
 
É importante ter em mente que o prestador de serviços incomodado, pensa sempre em fazer a diferença
na vida de seus clientes.

Qual a diferença sua empresa faria na vida do
cliente que te contratasse, qual valor ele teria
desde logo?

O QUE FARIA O SEU CLIENTE TE
CONTRATAR?
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.



Há tanto pra respirar
o cheiro de mato,
e de toda infância que se sente no ar!
 
Há tanto pra esperar
o reencontro,
e todas as pessoas que ainda moram lá!
 
Há tanto pra aproveitar
os momentos...
e tudo o que se foi não voltará!
 
Há tanto pra sonhar
a cidade,
e tudo o que ainda você que ver acontecer por lá!
 
By Markélen – 01/08/2009.

Há tanto pra te contar
daquele lugar,
do que mudou por lá!
 
Há tanto pra te mostrar
as ruas,
e de tudo o que cresceu por lá!

EU ESTIVE LÁ...
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.



O tempo era sem cor e  esquisito como o próprio nome, "pandemia".

Uma guerra desigual, um inimigo invisível e voraz, dias de quarentena e reflexões.

Mas, é no escuro que as estrelas ganham força e brilho maior!

Foi assim que conheci muitas estrelinhas; gente que brilha, solidariza, participa e se une para ajudar o
próximo. 

E assim, se tornam elos de uma mesma corrente e se fortalecem, pois o que os une e apoia é um
sentimento chamado amor. 

É como dar as mãos! 

Aprendi que flores nascem fora da estação!   

Que mesmo em dias de pouca luz, podem florescer "árvores do amor". 

E os seus frutos são   diversos. Empatia é um deles e também a solidariedade, arte de dividir,
compartilhar, seja um sorriso, um almoço, um espaço, um colchão...o coração.

Das muitas coisas que vi nestes dias
acinzentados,   monocromáticos, por cor e
energia; algumas prenderam minha atenção e
me fizeram  conjugar o verbo "esperançar". 

Percebi salpicos azuis e verdes, aqui e acolá na
tela pintada pela vida. 

Em meio à tristezas, vi a empatia acordar e
chacoalhar a solidariedade e nem mesmo era
primavera. 

Era sim uma "estação atípica" que fez
desaparecer todas as outras...

O verão ninguém viu, o outono fugiu e o inverno
invernou. A primavera teimosa, insistiu em
semear devagarinho.

UM PÉ DE QUÊ?...DE SOLIDARIEDADE!
Escrito por Darla Rodrigues

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

só o coração sabe contar @darla.rodrigues.5

CONTINUA



Então eu vi a primavera florescer amor.   Vi nascer uma nova espécime de árvore e fiquei pensando no
quanto deveríamos semear, espalhar, fazer virilizar esta semente. 

Por  horas e dias, a atitude da mãe e filha que a plantaram na belíssima capital mineira, me trouxe afago
no coração e uma constatação: "existe sim,  paz no caus!" 

O segredo é acalmar o coração e procurar caminhos para disseminar o bem. Muitos acharam uma trilha,
uma maneira de ajudar. Há anjos em todos os lugares na terra, curando as feridas e emoções, em atos
pequeninos ou grandões.

De uma forma poética e linda, mãe e filha adubaram e plantaram solidariedade. 

Fizeram  florir um pé de máscaras em frente a casa delas, pra ajudar todos que por ali passaram e
estavam precisando. 

Uma árvore carregadinha, "pintadinha" de máscaras pra proteção contra a Covid-19,  bem ali, no bairro
Luxemburgo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Todas higienizadas, bem embaladas e, ainda,
acompanhadas de uma poesia.

No tronco, o aviso de que era um presente para quem estivesse precisando destes frutos, máscaras e
palavras positivas.

Assim  como elas, muitas pessoas estão semeando solidariedade e esperança de várias formas. Soube
que esta mesma planta, a árvore da solidariedade, também nasceu em outros estados; uma lá pras
bandas de Goiás 
 
Que a gente reflita e evolua, não deixando ninguém lutar sozinho.

Que o amor não nos falte  e a nossa fé nos fortaleça sempre!

Pois, são os frutos colhidos de tudo o que semearmos, que deixarão as mavrcas de nossa passagem pela
vida... Semeemos então, apenas o que dignifica e engrandece a nossa Alma: O AMOR!
 

Darla 
agosto/2020

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

só o coração sabe contar @darla.rodrigues.5

Sou a Darla Rodrigues, nasci num cantinho das Minas Gerais, Rubelita. Centauro por signo e personalidade, intensidade me
define. De alma cigana, apaixonada pela vida e pelas palavra, faço do mundo o meu lar.  Me encanta, conhecer pessoas e
lugares.



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

De repente, tudo mudou. No calendário, está lá o dia 16/03/2020. Era como se aquele dia fosse
ser um como outro qualquer, como se a mesma rotina fosse se manter dali em diante:
cumprimentos, oração, calendário e muita euforia... mas fomos pegos de surpresa por uma
pandemia cujo nome COVID-19, que estagnou não só o calendário mas toda a rotina escolar.

Os gritos de: "oh tia!" Foram substituídos por notificações do whatsapp. O quadro e o giz foram
substituídos pela tela do computador e/ou celular. O horário do recreio foi substituído por uma
pequena pausa para o banheiro e tomar água... Ah, mas tem uma coisa que não mudou em nada: a
afetividade!

São emoticons, figurinhas, vídeos... tem até os que arriscam os tradicionais bilhetinhos, mas
agora, no lugar da folha usada e    amassada do caderno, estão textos digitados no Power Point
(chique, não?)

Ademais, fica a certeza de que, independente de qualquer adversidade, a afetividade sempre vai
dar um jeitinho de estar presente na relação entre professor e aluno. Às vezes é bem paradoxal,
pois existe a distância física, mas nunca se teve tão perto da realidade social de cada um de
nossos alunos, seja através de um áudio, onde ao fundo ouve-se o cachorro latindo, a mãe
preparando o almoço, o irmão assistindo TV... E com nós, professores, não é diferente.
Compartilhamos nossas salas, objetos... 

E no final o que resta é apenas a esperança de que tudo passe logo e que o carinho e o afeto
possam ser expressados além das fronteiras de uma tela de celular/computador, e que a sala de
aula seja cenário de muitos abraços, sorrisos, brincadeiras e, principalmente, aprendizagens!

Para Henri wallon, importante teórico da
educação, a afetividade é fator primordial para o
sucesso do processo ensino-aprendizagem. 

Isto se dá, principalmente, ao significado que o
aluno vê em aprender algo e estabelecer uma
relação de admiração com o professor.

Mas em época de pandemia, é possível
estabelecer afetividade durante o ensino
remoto?

AFETIVIDADE NO PROCESSO ENSINO -
APRENDIZAGEM EM ÉPOCA DE PANDEMIA.
Escrito por Valdirene Rocha

Valdirene Maria da Rocha - professora anos iniciais - graduada em pedagogia com pós graduação em
psicopedagogia institucional.

educação na área @valdirenerocha123



Aos meus amigos que me acompanham e seguem as minhas redes sociais, peço desculpas pelas postagens em
minhas redes sociais e por estar o tempo todo pedindo ajuda. Ao aceitar o propósito de desenvolver um projeto
social que visa melhoria das condições e transformação na vida de crianças e jovens no Vale do Jequitinhonha, eu
assumi um compromisso ao qual tenho me empenhado e dedicado incansavelmente, mas é um caminho em que não
consigo trilhar sozinho. 

Por isso tenho pedido apoio aos amigos, principalmente aos conterrâneos e contemporâneos. É muito mais do que
um trabalho social, é um propósito de vida e que ao longo dos últimos 14 anos, tenho dedicado para chegar no
momento que estamos atualmente.Para alcançar os objetivos aos quais nos propusemos, precisamos da ajuda de
todos. 

É um sonho possível, mas que precisa de uma construção coletiva.Os projetos sociais têm desempenhado um papel
de suma importância na sociedade atual, sendo relevantes para muitas comunidades e muitas ocupando o papel de
única forma de acesso aos direitos universais para este público, direitos como educação, lazer, alimentação
dentre outros.

Também existem projetos que contemplam uma associação entre as duas frentes, tanto a de projeto social, quanto
o projeto esportivo, o chamado projeto sócio esportivo, este se difere dos projetos esportivos por utilizar o esporte
não como fim, mas como meio de inclusão social. Muitas vezes tais projetos sociais esportivos se apresentam como
uma grande oportunidade de mudança de vida para estas pessoas e até mesmo surge como uma chance de
ascensão social.

POR UM PROPÓSITO MAIOR.
Escrito por André Tixa Orsine

zona mista: espaço livre para artes, cultura, esporte e afinidades

kidskids



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

"Fotografar é a arte de transformar
imagens em poesia". [MOURÃO, Natália

Lemos, in "O retrato da poesia")

o olhar do coração - a arte através das lentes

foto da Arara da entrada da Cidade da nossa Araçuaí-MG. A foto foi tirada em Julho de 2019 no finalzinho do

dia. Foto: (Verdi Rocha)

@verdirochasoares

Verdi Rocha Soares, 39 anos, é natural de Araçuaí-MG, Psicólogo Clínico e Psicanalista e apaixonado pela fotografia.
Fotógrafo pela Escola de Imagem de Belo Horizonte, gosta de fotografar pessoas e fatos do dia a dia, ou seja, gosta da

fotografia documental e do Fotojornalismo. Contato: verdifotografiabh@gmail.com  / Whatsap: 31 99170-8130



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

parceiro aka @luzianalanna_ara

Se você mora em uma cidade vizinha à Araçuaí, o Luziana Lanna tem uma ótima notícia para dar
aquele empurrãozinho no seu sonho de aprender inglês! 

Venha conferir as condições especiais para alunos dos municípios do entorno de Araçuaí. 

Comece agora mesmo seu curso de inglês no Luziana Lanna!



rocikatessen - gastronomia do vale produtos artesanais @sonaraexpress



rocikatessen - gastronomia do vale produtos artesanais @sonaraexpress



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

kidskids



resenha kids: escrevemos pelo que valemos

Desde quando começou o Corona Vírus, estamos
em casa eu, minha irmã e minha mãe e meu pai
continua trabalhando. Eu queria ir na escola
para aprender, mas com a pandemia do corona,
as pessoas não podem sair de casa , só com
máscara para não se contaminar.

Então, eu fico em casa brincando com minha
irmã e fazendo as atividades da escola e brinco
em casa, no quintal. Eu jogo bola e também pulo
corda, assisto TV e faço umas caminhadas no
quintal.

Quando o corona vírus terminar eu quero ir  à
escola dar um abraço nos meus amigos, quero ir
na praça andar de bicicleta e brincar de tudo.

A QUARENTENA EM CASA
Escrito por Ian Silva

Ian Oliveira Silva, aluno do 3º ano da Escola Estadual
Arthur Berganholi, professora Heloísa - Araçuaí-MG

Nota 10



Eu faço muitas coisas, como brincar, estudar,
jogar, descansar e fazer ligações. Porém fico
muito em casa, pois não posso ficar na rua.

O corona vírus impede de sair de casa, ele é
muito perigoso.

Quando tudo isso passar eu vou brincar mais
com os meus amigos, vou na praça, eu vou
abraçar minha família e depois vou jogar bola,
brincar com meus colegas de escola.

Enfim, eu estou com muitas saudades da
educação física, de brincar, de estudar na sala
de aula.

Fim.

MEUS DIAS DE QUARENTENA
Escrito por Leonardo Santos

Leonardo Oliveira Santos, aluno do 3º ano da Escola
Estadual Arthur Berganholi, professora Heloísa -
Araçuaí-MG

resenha kids: escrevemos pelo que valemos

Nota 10



Segundo Souza (1996), o futebol no Brasil está
carregado de valores sociais, que fazem com que
este esporte esteja apto a integrar amplas
parcelas da sociedade. neste contexto, um time
formado por jogadores de Araçuaí e outras 25
cidades do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais,
que residem na capital Belo Horizonte,
conseguiram unir a paixão pelo futebol,
solidariedade e a valorização da terra natal.

O AKA, Associação dos K-iauzeiros Ausentes, foi
fundado, segundo o seu atual presidente, André
Tixa Orsine, na data de 16/09/2006, com o
objetivo de congregar os filhos do Vale do
Jequitinhonha , por naturalidade ou opção,
residentes em Belo Horizonte e região
metropolitana, mantendo e desenvolvendo o
sentimento mútuo de solidariedade e inclusão do
outro.

FUTEBOL... CAMINHOS PARA A
SOLIDARIEDADE.
Escrito por Luan Ferreira

Assim, o AKA, promove a paixão pelo futebol e simultaneamente busca trazer conforto e empatia com as
pessoas que estão longe de seus familiares e casas confortando-as e amparando -as, pois, ao sair de terra
natal, elas deixam para trás família, amigos e cultura de uma terra muito rica.

Diante disto, o AKA é um exemplo da importância que o futebol possui na sociedade, pois exerce a prática
do futebol cientificamente comprovado que traz inúmeros benefícios à saúde física e mental, além de
contribuir à seus associados e sociedade, com projetos que visam sobretudo benefícios sociais, levando
para Belo Horizonte a história e a cultura do Vale do Jequitinhonha.

"O Esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz, pois o resultado é imediato e as transformações
são surpreendentes" (Leandro Flores).

Luan Gonçalves Ferreira, aluno do 5º ano da Escola
Estadual Arthur Berganholi, professora Graça -
Araçuaí-MG

resenha kids: escrevemos pelo que valemos

Nota 10



O Corona Vírus, também conhecido como COVID-
19´́ é muito perigoso, já contaminou metade do
mundo e ainda não tem cura. As pessoas tem que
ficar  em casa, para prevenir.

Está sendo muito difícil para mim, não poder sair
de casa para passear, brincar e estudar e ver
meus amigos, mas entendo que é preciso se
cuidar para não ficar doente.

Mas tenho esperança que se Deus quiser tudo vai
passar e voltar ao normal e ficarei muito feliz.

O que eu mais gosto de fazer é brincar.

CORONA VÍRUS.
Escrito por Nathan de Almeida

Nathan Fonseca de Almeida, aluno do 4º ano da
Escola Estadual Coração Infantil, professora Maria
Girlande Miranda - Rubelita-MG.

resenha kids: escrevemos pelo que valemos

Nota 10



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



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!



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

Me chamo Tuan Martins. Tenho 10 anos, adoro desenhar e também de ouvir músicas. O nome
deste desenho é "Use máscara e libere boas energias". a necessidade do cuidado com a
mente e corpo.

Tuan Martins, natural de Salinas-MG e mora em Indaial-SCt. Tem 10 anos e um talento enorme para desenhar.

feito à mão - inspirado pelo coração @tuan.martins



AMIZADE vem do motivo de queremos nos encontrar,
porque na ausência da nossa familia em nossos desafios
diários na capital mineira, nossos amigos são a nossa
fortaleza, nossa fonte de energização e uma forma de
ameniza a saudade de nossa terra querida.

A CONFRATERNIZAÇÃO simboliza a união, o nosso jeito
único de ser hospitaleiro e cativante. Representa a nossa
alegria e a nossa irreverência. Confraternizar significa
comemorar, congregar e, principalmente, festejar a vida.

E por fim, e não menos importante vem o RESPEITO. Talvez
um dos pilares que mais justifique a nossa diferença para
as demais agremiações. Para nós, o respeito vai muito além
do que uma regra. É lei magna. Respeito ao próximo, às
regras, aos limites, ao adversário, ao jogo limpo, ao
ambiente e acima de tudo, respeito às nossas origens. à
individualidade de cada atleta, à história de cada membro
de nosso time.

E vem chegando o mês de setembro e com ele,
mais um aniversario do AKA.

Em 2020 vamos completar 14 anos de historia.
Anos de muita construção, aprendizado e
dedicação. Um movimento coletivo que iniciou
com bases fortes, com pilares que moldaram e
nos ajudaram a desenvolver uma mentalidade
agregadora e que hoje consolida e alicerça a
nossa marca.

E esses pilares não foram lançados em vão ou
sem embasamento.

AMIZADE  - CONFRATERNIZAÇÃO
- RESPEITO
Escrito por André Tixa

Giro e contragiro - a arte de surpreender @andretixaorsine

O AKA não seria tão forte sem esses valores e esses valores, sozinhos também nada representam. Uma
construção coletiva se faz com Valores fortes e respeito à nossa história.

Não há conquistas sem  luta, mas não há luta se não houver um propósito maior. Aqui é AKA meu irmão!!!



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



Rone Michael de Souza Machado
Rafaela Batista Gusmão
Fagner Alves de Souza Lima
Anderson Teixeira Gama
Thales Coelho dois Reis

Contato: ☎ (33) 99950 - 0070

Fundada em 07 de fevereiro de 2014 por um grupo de
"peladeiros" amantes do futsal, composta por 20
indivíduos não profissionais, subdivido entre jogadores
e comissão técnica e a cada ano que passa tem o
pensamento e objetivo de crescer e estruturar cada
mais a equipe com o apoio da população da cidade
juntamente dos demais empresários que nela se
integram.

Diretoria:

Seja Sócio Independente Futsal.Esse projeto tem como
intuito levar o nome da Equipe a um outro patamar de
Profissionalismo e beneficiar torcedores e empresas
que acreditam nos nossos objetivos com vários prêmios
e sorteios durante o ano.

Maiores informações sobre o Projeto Sócio Torcedor :

 - Sócio Fera: R$5.00 mensal / R$60.00 anual

 - Sócio Empresa: R$120.00 Anual

valemos pelo que somos - apoio ao esporte e clubes

SEJA SÓCIO TORCEDOR
INDEPENDENTE FUTSAL

@independente_futsal



parceiros aka - campanha de conscientização @sagradafolia



seja você também um patrocinador / parceiro aka



oportunidade de parceira: Divulgue sua marca na arena da bola
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