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O "NOVO NORMAL"

E chegamos a quinta edição do nosso jornalzinho tecnológico. À medida
que avançamos no isolamento social e com o aumento dos casos em
Minas, chegamos a mais uma etapa desse longínquo e interminável
cenário de incertezas, ansiedades e exercício de fé e paciência.
 
Não é fácil viver e conviver com tantas restrições, ao mesmo tempo em
que a história desta pandemia vem sendo escrita, e com tantas dúvidas.
 
Precisamos manter o foco principal que é o bem estar coletivo e o dever
de agir pela coletividade. Não podemos relaxar.
 
Até a chegada do "novo normal", precisamos nos ater a atividades que
ocupem o nosso tempo e aproveitar para transformar em experiência,
em conhecimento e, principalmente, em novas atitudes.
 
Por aqui seguimos nos reinventando, passando por transformações e
inovando a nossa forma de falar de futebol, de futuro, de cidadania e
amenizando a saudade dos nossos encontros, da resenha.
 
Por enquanto, nosso contato é apenas virtual. Boa viagem tecnológica.

Reforce a fé e a perseverança...
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Mas essa não é a principal barreira a ser combatida, afinal de contas o AKA tem se notabilizado em se tornar referência
para esses jovens, através do pouco que já fizemos e pela história que construimos em Belo Horizonte, recebendo e
acolhendo os filhos do Vale, em meio a esse meio "lúdico" que criamos em meio a metáforas futebolísticas.
 
Inspirar é uma das melhores formas de incentivar e convencer, principalmente, quando falamos dessa paixão que é o
esporte. Isso está em nosso DNA, fazemos com absoluta maestria.
 
Mas enfim, qual o maior obstáculo para conseguirmos decolar e dar prosseguimento ao nosso trabalho? O que falta para
decolar?
 
O grande problema está na falta de interesse da sociedade de uma forma geral e do pouco envolvimento com iniciativas que
podem trazer melhorias não apenas no certame esportivo, mas na sociedade de maneira geral. 
 
Estamos falando de formação de caráter, de convívio social e de aprendizado coletivo. Lições que aprendemos com o
esporte, não é sobre ganhar ou perder. É sobre saber ganhar e saber perder. É muito mais profundo. É lidar com decepções,
frustrações, desafios, tombos, superação.
 
Vivemos a ansiedade por uma adesão coletiva com a triste realidade do "pouco caso". Não à toa, apenas 0,2% do PIB
nacional é destinado a iniciativas de impacto social. Uma realidade que machuca, dói, frustra, mas que não nos desanima.
 
Essa é a nossa Copa do Mundo, conseguir transpor as barreiras da desconfiança e do descaso para alçar vôos maiores e
transformar a realidade dos nossos jovens. Abrace a nossa causa, seja mais um jogador para somar e nos ajude a marcar
esse golaço!
- 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;

Quando resolvemos abraçar de vez o sonho de transformar a realidade
do esporte no Vale do Jequitinhonha, inspirando as novas gerações e
lutando por melhorias e melhores condições para a prática esportiva,
sabíamos que o desafio que nos aguardava era muito maior do que
desenhar um projeto.
 
Transcrever esse sonho para o papel não foi das tarefas mais difíceis,
afinal de contas, somos sabedores da realidade porque, quando jovens,
passamos pelos mesmos processos e dificuldades.
 
É notório que a cada ano, vemos a situação se agravar pela falta de
interesse dessa nova geração pelo esporte.

POR MAIS ENGAJAMENTO
Escrito por André Tixa

comigo é gol: fala presidente

@akabhoficial
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@andretixaorsine



Dia 16/06/2020, tive o privilégio de fazer uma pequena
participação na Live comemorativa dos 10 anos da Vallor
Administradora de Benefícios. 
 
Foi uma grande honra poder externar toda a minha gratidão e
admiração por esta empresa por atingir a marca de 10 anos com
uma energia incrível.Como disse ontem, grandes corporações
sempre tem por trás do seu sucesso uma história grandiosa e
um grande líder, um mentor. 

VALLOR BENEFÍCIOS 10 ANOS:
EMPRESA DE VALOR COM GENTE
DE VALOR
Escrito por André Tixa

Transmitir o sentimento de engajamento e pertencimento é algo difícil de alcançar, mas com o jeito Vallor e com o envolvimento
dos seus líderes, entre eles o Alexandre Sá, isso apenas evidencia o que se percebe, o brilho nos olhos, a personificação da
empresa e o seu mentor. Sintonia e Vibração.
 
Ter a Vallor como patrocinador e parceiro no AKA e no Projeto Valemos pelo que Somos é de um valor inestimável, porque temos
princípios sólidos e trazemos a marca da irreverência e do arrojo em nosso DNA.
 
Transformar a vida das pessoas através do nosso projeto e inspirar para que possam sonhar com o futuro é algo que traduz o
nosso sentimento e faz de vocês um grande espelho para todos nós.Minha eterna gratidão e o nosso desejo de perenidade a
vocês pela determinação, foco e pela dedicação ao longo dos anos que transformou vocês em referência nacional e um grande
case de sucesso.
 
Ao amigo Eduardo Madeira, nem preciso comentar né? Minhas pernas tremeram como se fosse uma decisão com estádio lotado
quando recebi a notícia de que teria você como mestre de cerimônia... rsrssrrs brincadeira né? Mas a responsa é enorme,
porque você é um grande comunicador, um grande mentor da área de entretenimento e consultoria em vendas. 
 
Foi uma honra ver você como cicerone deste momento tão marcante.Quem sabe você não venha participar ano que vem do AKA
15 anos hein? Que tal? A gente se encontra novamente.
 
E à família Vallor, diretores e colaboradores, continuem essa linda trajetória, construindo uma Marca forte e formada por gente
de muito VALLOR!
 
VALEMOS PELO QUE SOMOS

no comando do ataque

@akabhoficial
la resenha

la resenha

@andretixaorsine

@valloradmbeneficios
vallorbeneficios.com.br/



Modernizar é preciso...
 
Iniciamos mais uma etapa da nossa construção coletiva e em
breve teremos grandes novidades para os nossos atletas,
apoiadores, torcedores, investidores e amigos.
 
Além do novíssimo portal do projeto VALEMOS PELO QUE SOMOS
(www.valemospeloquesomos.com), teremos um novo e mais
interativo portal do time principal do AKA, trazendo muito mais
alegria e irreverência para todos.
 

LANÇADA A PEDRA FUNDAMENTAL
DO NOVO PORTAL AKA
Escrito por André Tixa

grandes iniciativas - projetos do bem
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O objetivo principal é trazer a informação de todas as nossas ações e realizações no
projeto, proporcionando maior transparência  e credibilidade do nosso trabalho.
 
Já o portal do AKA, vem com mais interatividade, conteúdo e inovações,
possibilidatando mais envolvimento e entretenimento aos nossos leitores e seguidores.
 
Esperamos com isso fortalecer nossas ações e trazer mais confiabilidade, atraindo
mais investimento e recursos para o nosso desenvolvimento.
 
Aguardem que com certeza teremos muitas novidades que vocês aprovarão.
 
Contagem regressiva iniciada....



projeto social valemos pelo que somos - seja um multiplicador
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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

Thalles Santana: Amigo e mentor do AKES, o AKA do
Espírito Santo

Amigo e escritor Romano Rocha em visita ao Lendário  Santiago
Bernabéu em Madrid na Espanha.Nossos amigos da cidade de Mendonça, que tem

orgulho em representar o AKA
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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
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Romano Rocha

Daniel Xavier, nosso mestre de cerimônias e craque da Santa
Cruz Acabamentos.

Presidente André Tixa participou da Live comemorativa dos
10 Anos da Vallor Administradora de Benefícios.



Uma iniciativa em parceria com o Ao Gosto carnes nobres, que disponibilizará todo mês um kit para que
possamos realizar a rifa solidária.
 
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/438270001.xhtml ou entre em contato conosco.

RIFA SOLIDÁRIA AKA / AO GOSTO
Escrito por André Tixa

solidariedade em pauta
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Você tem alguma história sobre o futebol que gostaria
de compartilhar conosco?Venha fazer parte do nosso
time e nos ajude a resgatar a história do futebol no
Vale.Teremos o maior prazer em compartilhar a sua
história.
 
Temos grandes histórias que gostaríamos de
materializar e disponibilizar para que todos conheçam
um pouco das riquíssimas lembranças do nosso
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
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Além disso, quem nunca fez ‘corpo mole’, ‘tirou o pé da dividida’, ‘embolou o meio campo’ ou ‘pisou na bola’? Essas são
apenas algumas das expressões que o futebol brasileiro legou ao nosso vocabulário. Percebe-se, assim, que são inúmeras
as situações em que o futebol se faz presente em nossa sociedade e, na maioria das vezes, nem atentamos para isso, por
ser algo naturalizado em nossa cultura.
 
Como referência de lazer para as várias classes sociais, nas diversas regiões brasileiras, seja como praticante ou como
torcedor e independentemente do gênero ou da idade dos indivíduos, o futebol apresenta-se como um fenômeno social.
Isso ocorre não apenas no Brasil, mas em muitos países, o que faz desse esporte um dos mais populares do mundo e uma
fonte de compreensão das sociedades urbanas.
 
Em 2014, o futebol teve ampliado seu espaço em nossa sociedade, pois foi realizado no Brasil o campeonato mundial de
seleções nacionais: a Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol (Fifa). Nos meses de junho e julho, quase
todas as atenções estavam voltadas para o principal evento do futebol mundial e a amplitude da cobertura sobre o evento
não permitiu que fosse ignorado. 
 
Em 2011, o Grupo Labomídia, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), já antecipava que, ao longo dos anos
anteriores à Copa no Brasil, o discurso midiático iria inserir cada vez mais o evento na agenda social do país. Em âmbito
mundial, o resultado dessa previsão fica transparente no anúncio, feito na edição on-line do jornal O Globo, em 6 de maio
de 2014, que metade da população mundial (cerca de 3,6 bilhões de pessoas) estaria ‘ligada’ no mundial.

Educadores físicos defendem que, por sua importância na
sociedade e na cultura brasileiras, o esporte mais popular
do país pode – e deve – ser abordado, em todos os seus
aspectos, nas salas de aula do ensino básico.
 
O futebol é muito presente em nossas vidas. Mesmo para
os que não praticam a modalidade, é quase impossível, no
Brasil, ficar alheio ao ‘esporte bretão’. No dia a dia, nos
deparamos com notícias, nas diversas mídias, que variam
de comentários especializados sobre lances de jogos até
especulações sobre a vida pessoal de jogadores. Produtos
esportivos, licenciados ou piratas (uniformes, revistas,
aplicativos, jogos  on-line,  videogames  e outros) são
lançados para atender a um amplo mercado de
consumidores. Em ambientes públicos e particulares, há
comentários sobre jogos que ocorreram no país ou no
exterior, e também sobre os disputados entre amigos em
campos particulares e quadras alugadas (as tradicionais
‘peladas’).

FUTEBOL E EDUCAÇÃO: UMA
RELAÇÃO NECESSÁRIA
Por Portal da  Educação Física

projeto valemos pelo que somos - expandindo conhecimento
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patrocinador aka - projeto valemos pelo que somos
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Ao Gosto está desde 1988 no mercado oferecendo "todas" as melhores opçoes de casnes nobres e
exóticas do mundo , servindo chefes de cozinha e pessoas que gostam de comida de qualidade. 
 
Com atendimento diferenciado e produzindo massas prontas e tortas salgadas de um jeitinho
especial! (atacado e varejo).

@aogostocarnes



Saudade é um substantivo difícil de explicar, se você pesquisar no Google, irá achar milhões de significados diferentes.
Com o avanço do Covid-19 no Brasil, diversas competições foram adiadas, inclusive o Campeonato Brasileiro da Série A,
a maior competição do país. Vamos matar um pouco dessa saudade relembrando uma conquista histórica do Brasileirão?
 
O Brasil é um país mágico, me fala outro lugar que um time de primeira divisão seria campeão ficando apenas 2 rodadas
de 38 na liderança? Em 2009, o Flamengo consagrou-se campeão de maneira espetacular, tirando todo o favoritismo do
Palmeiras, clube que liderou o campeonato por incríveis 17 rodadas. Mas se você está pensando que apenas Palmeiras e
Flamengo brigaram, é aí que você se engana, porque o Internacional, São Paulo e Atlético-MG também lutaram bastante
pelo título, porém foram ficando pelo caminho, abafados pela superação rubro-negra.
 
O campeonato iniciou-se com Cruzeiro e Vitória dividindo a liderança na primeira rodada, porém teve Internacional,
Atlético-MG e Palmeiras como líderes no primeiro turno, além dos clubes já citados, Cruzeiro e Vitória. No fim do
primeiro turno, o G4 terminou com o Internacional em primeiro lugar, liderado pelo Nilmar, que foi contratado pelo
Villarreal, da Espanha no meio do primeiro turno e pelo técnico Tite, o Palmeiras em segundo lugar, mesmo com 3
empates consecutivos nas últimas 3 rodadas, o Goiás, a surpresa entre os gigantes e o São Paulo, que mesmo com um
início assustador, conseguiu uma vaga no G4, superando o Atlético-MG, que liderou o Brasileirão por 8 rodadas, mas
acabou vacilando feio contra o Corinthians, na 19ª rodada, e perdeu a vaga no G4 do primeiro turno.
 
Lá na parte de baixo da tabela, a situação estava estranha para os 3 clubes cariocas presentes na competição daquele
ano: Flamengo, Botafogo e Fluminense. O Flamengo teve um bom início de temporada, sendo campeão do Campeonato
Carioca, porém não teve o mesmo rendimento na Série A e dessa forma, o técnico Cuca foi demitido do clube após
empate com o Grêmio Barueri, válido pela 13ª rodada do Brasileirão. O até então técnico interino Andrade, ídolo do clube,
esteve à beira do gramado durante as rodadas 14 e 15 e viu o seu time vencer o Santos por 2x1, na Vila Belmiro e o Galo
por 3x1, no Maracanã, respectivamente. Após os triunfos, Andrade foi efetivado como técnico 15 minutos antes da
partida contra o Náutico, válida pela 16° rodada do campeonato.
 
Voltando para a parte de cima da tabela, o Internacional sentiu bastante após a saída do Nilmar e a partir daí, o
Palmeiras, que já brigava com o Inter, disparou na liderança, ficando 13 rodadas em primeiro lugar no segundo turno,
número impressionante, levando em consideração que cada turno tem 19 rodadas. Brigas dentro e fora de campo,
jogador agredido pela própria torcida e muita pressão por parte da torcida e da mídia contribuíram para a decadência
do Palmeiras. Por outro lado, o Flamengo, de Andrade, iniciou o segundo turno sendo derrotado pelo Cruzeiro no
Maracanã e pelo Avaí na Ressacada. Após a derrota para o Avaí, o time não se abalou e arranjou combustível para
arrancar na competição, perdendo apenas uma partida após a derrota na Ressacada. O rubro-negro liderado pelo
artilheiro Adriano Imperador, além da estrela russa no meio de campo, Dejan Petkovic e pelo ex goleiro Bruno, deu a
volta por cima e foi com tudo em direção ao título daquele ano.
 
 

BRASILEIRÃO 2009: UM ROTEIRO
DE NOVELA EM FORMA DE

FUTEBOL.
Por: Matheus Marinho

HUMOR, ANÁLISES E ESTATÍSTICAS SOBRE FUTEBOL  @ZONADECLUBISMO
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continua...



Voltando para a parte de cima da tabela, o Internacional sentiu bastante após a saída do Nilmar e a partir daí, o
Palmeiras, que já brigava com o Inter, disparou na liderança, ficando 13 rodadas em primeiro lugar no segundo turno,
número impressionante, levando em consideração que cada turno tem 19 rodadas. Brigas dentro e fora de campo,
jogador agredido pela própria torcida e muita pressão por parte da torcida e da mídia contribuíram para a decadência
do Palmeiras. Por outro lado, o Flamengo, de Andrade, iniciou o segundo turno sendo derrotado pelo Cruzeiro no
Maracanã e pelo Avaí na Ressacada. Após a derrota para o Avaí, o time não se abalou e arranjou combustível para
arrancar na competição, perdendo apenas uma partida após a derrota na Ressacada. O rubro-negro liderado pelo
artilheiro Adriano Imperador, além da estrela russa no meio de campo, Dejan Petkovic e pelo ex goleiro Bruno, deu a
volta por cima e foi com tudo em direção ao título daquele ano.
 
As últimas rodadas foram marcantes e alucinantes. Na 34ª rodada, o Palmeiras tropeçou diante do Fluminense, clube
que estava disposto a superar o impossível e se livrar da degola e viu o São Paulo, que empatou fora de casa com o
Grêmio, assumir a liderança. O Internacional empatou com o Barueri e o Flamengo venceu o Galo fora de casa, com o
histórico gol olímpico do Pet. As rodadas 35 e 36 foram lideradas pelo tricolor paulista, seguido pelo Flamengo,
Palmeiras e Internacional. Na 37ª rodada, o improvável aconteceu: o Flamengo, que terminou o primeiro turno e
começou o segundo sem pretensões de brigar pelo título, assumiu a liderança após vencer o Corinthians fora de casa. O
São Paulo necessitava do triunfo, mas viu o Goiás fazer 4x2 ainda no primeiro tempo e saiu derrotado na partida. Já o
Colorado e o Verdão, venceram suas partidas e foram para a última rodada com sangue nos olhos para conquistar o
título de campeão brasileiro de 2009.
 
A rodada iniciou-se com dois jogos que já não valiam mais nada, Náutico x Avaí e Atlético-MG x Corinthians, sendo que
ambos os visitantes venceram. Já no Domingo, todos os jogos aconteceram às 17 horas, parecia que a CBF queria sentir a
emoção de todas as torcidas ao mesmo tempo. O Palmeiras conseguiu a proeza de perder para o Botafogo e viu o título ir
embora sem nem dar tchau, junto com a vaga na Libertadores. O São Paulo enfrentou o Sport no Morumbi e venceu fácil,
4x0 e mesmo tropeçando nas rodadas anteriores, o clube ainda tinha chances de ser campeão, porém o Inter trucidou o
Santo André por 4x1 e o tricolor paulista viu o título do Brasileirão escapar após 3 anos consecutivos sendo campeão. A
festa gaúcha estava linda, porém foi interrompida por um certo time que muitos consideram uma seleção. Ironicamente,
o adversário do Flamengo era o maior rival do Internacional, Grêmio, que naquela altura do campeonato não disputava
mais nada. Foram 90 minutos de pura emoção, onde o Grêmio abriu o placar com o Roberson e viu o Flamengo empatar
com David e Ronaldo Angelim, zagueiro do Flamengo que no início do ano quase perdeu a perna por conta de uma
Síndrome Compartimental Aguda. Sim, o jogador que quase perdeu a perna no início do ano, deu o título ao Flamengo que
começou a competição de maneira conturbada com o técnico Cuca e terminou de forma heróica com o ídolo Andrade.
Pode gritar, Nação, o Brasileirão mais emocionante na era dos pontos corridos é do Flamengo. E falando no Cuca, lembra
do Fluminense que estava disposto a superar o impossível para não ser rebaixado? Pois é, o tricolor carioca, comandado
pelo Cuca, empatou com o Coritiba na última rodada e livrou-se do rebaixamento, superando o impossível e o
inimaginável.
 
O Google pode ter vários significados para o termo "saudade", mas uma coisa é certa: a saudade dessa emoção é uma das
mais sentidas pelo país do futebol.

HUMOR, ANÁLISES E ESTATÍSTICAS SOBRE FUTEBOL  @ZONADECLUBISMO
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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.

seja patrocinador / parceiro

la resenha
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@akabhoficial

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

(31)99690-1306

Aqui na Bodão Rural você se sente em casa. Venha nos fazer uma visita. Estamos sempre
à disposição.



Embora fosse muito garoto naquela época, não comentei com ninguém mas pensei "Não posso, não devo e não
quero ter, problemas de indisciplina e rendimento medíocre com o meu tio. Acho que o decepcionaria, faria o
mesmo com a minha mãe e também não me sentiria bem". E assim foi, durante os três anos em que com muito
orgulho, fui seu aluno. Jamais fui chamado atenção ou expulso e as minhas notas sempre foram boas. Cheguei a
ganhar uma bolsa no CCAA por isso.
 
Em 1995, me mudei para Belo Horizonte, e nos meus retornos a Araçuaí sempre nos encontrávamos. É sem
sombra de dúvida, uma das minhas grandes referências quando o assunto é honestidade.
 
Em 2018, na noite em que mãe passou mal e foi hospitalizada, me telefonou "Escute, faça o que você puder pela
sua mãe e não se preocupe com nada. Tome qualquer decisão sem nenhuma preocupação. Eu estou aqui".
 
Três dias depois, ela faleceu e mais uma vez o telefone tocou. "Você precisa de alguma coisa? Estou aqui". Uma
semana depois, um novo telefonema e o mesmo comportamento. De peito aberto, sem medo, sem meias
palavras.
 
Na ocasião, Lázara sua filha, era minha vizinha e sempre que vinha a minha casa, me confessava "Falei com pai
que viria aqui e daí como sempre ele me fala, veja como estão os meninos de Gorete, se eles estão precisando de
alguma coisa".
 
Nas minhas conquistas sempre faz questão de se manifestar e na última, deitado na sua rede, me emocionou
com os seguintes dizeres "Você conseguiu a carteira do A330 né? Logo logo você vai tá fazendo vôo
internacional. Você é esforçado viu. Parabéns e vou te contar uma coisa. Sua mãe de onde estiver, está bastante
orgulhosa de você. Pode ter certeza disso"

Quando menino, sempre o via pelas ruas da cidade. Era
funcionário do IBGE. "Tá bom tio?" " Oi, ce tá bom né?"
respondia acenando.
 
Em 1992, quando cursava a sétima série no Colégio
Nazareth, soube que ele seria o meu professor de inglês.
Sabia da sua fama de rigoroso e disciplinador. No
primeiro dia de aula já deu o recado "Aqui não tem
privilégio. Todos são iguais"
 
 

O MESTRE E O APRENDIZ
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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@romanorocha7

continua...



"Obrigado tio, muito obrigado" respondi, com os olhos marejados e com a saudade que me veio de mãe, fui para
o quarto refletir sobre o que acabara de ouvir e entendi que ele tinha razão.
 
Bom tio, hoje é o seu dia. Queria que o senhor soubesse que eu o amo, o admiro e o respeito muito. Pode até ser
que o vôo internacional saia e quando sair, te prometo duas coisas, levá-lo comigo no coração e a outra, que
mesmo que isso aconteça, nada vai mudar. Todas as vezes que voltar aí, serei o mesmo menino, seu aluno e
sobrinho que adora escutar e aprender com o senhor.Feliz aniversário tio Tute. Que Deus te abençoe hoje e
sempre. 
 
Um grande abraço. 
Do seu sobrinho, Romano Rocha.

"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

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

la resenha

la resenha

@romanorocha7

Telefone e Whatsapp de Romano Rocha, autor do livro
31 99904-3347



ajude o nosso projeto @valemospeloquesomos
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Em tempos de pandemia, os atos de solidariedade estão cada vez mais em evidência. São inúmeras famílias
com situações bem críticas, passando por necessidades e por conta disso, nos deparamos com diversas ações
sociais, com intuito de arrecadar alimentos para as famílias carentes. 
 
Existem diversos projetos sociais, de cunho esportivo, que não se preocupam somente com a prática
esportiva, mas com o ser humano como um todo. 
 
Projetos como: Valemos pelo que somos, do AKA e Instituto Show, do ex-atacante Somália são exemplos disso, 
 tendendo diversas famílias da Grande BH, na doação de cestas básicas, além de um trabalho bem bonito no
âmbito esportivo e educacional.   O Independente Futsal, time amador da cidade de Araçuaí, vale do
Jequitinhonha, reverteu todo o dinheiro de patrocínio em cestas básicas para famílias carentes do município.
Cito alguns exemplos, dentro de vários, que existem por aí no mundo esportivo.
 
No texto de hoje quero provocar mais uma vez uma reflexão a cerca dos nossos valores e ações, aguçando
dentro de nós um espírito fraterno e solidário. 
 
Ajudar o próximo deve ser algo presente nas nossas vidas, buscando o bem comum e a felicidade de todos.
 
Yasser de Souza Pereira
Especializado em Educação Física na Escola
Licenciado em Educação Física

Olá caros leitores, tudo bem com vocês? Estão se
cuidando bem nesta quarentena?
Sabemos muito bem que o cuidado consigo mesmo é
também um cuidado para com o próximo. Cuidar é
um ato de compaixão e amor que são essenciais na
vida do ser humano e também no meio esportivo.

ESPORTE E SOLIDARIEDADE
CAMINHAM JUNTOS
Escrito por Yasser Pereira

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

JOGANDO PELA EDUCAÇÃO @yasser_efisica
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parceiro aka

Luis Gustavo

Meia

minas novas-mg

@iconesports
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Ícone Sports, Inovação
movida pela ousadia!



Muitas vezes fico imaginando como a vida é mágica,
como é interessante o decorrer do tempo e de como
pode ser instigante ou até mesmo desafiadora. Como é
bom depois de muitos anos passados receber notícias ou
reencontrar os velhos amigos, rever pessoas que
fizeram parte de algum momento em nossa história e
constatar que mesmo apesar do longo período sem
contato, ainda persiste a amizade, a admiração, o
respeito e o sentimento mútuo de satisfação pelos bons
e divertidos momentos.

A MAGIA DA VIDA
Escrito por André Tixa

É incrível quando nos deparamos com tais situações quenos transportam instantaneamente e inconscientemente a uma
viagem ao longo do tempo, onde parece que entramos na máquina do tempo e passamos a reviver outras épocas,
relembrar causos, instantes, aprontanças, mancadas, atos históricos e manotas inesquecíveis. É um sentimento único que
para muitos pode ser saudosismo exacerbado, mas que para mim é de extrema importância e fundamental para
conseguirmos crescer no mundo de hoje. Constantemente me vejo parado olhando para o horizonte refletindo sobre como
evoluímos em tantos aspectos,mas estamos perdendo o que mais temos de importante na vida: Nossos sonhos!Hoje em dia
temos mais liberdade de expressão, mas não podemos sair de casa coma certeza de que retornaremos, falamos tanto em
amor, mas o que é o amor hoje?Temos acesso a mais canais de comunicação, porém nos comunicamos menos. Estamos
passando por um monte de momentos de incertezas, de inconstâncias, falta de bom senso, falta de consciência coletiva, de
valorização da família, das nossas origens. Estamos nos habituando com um mundo violento, injusto, caótico e
individualista.
 
Mas não quero falar disto, quero sim relembrar dos tantos amigos que estão espalhados pelo mundo, que ainda muitos irei
conhecer e de que um dia poderei contar aos meus filhos, assim como hoje tenho a satisfação de conhecer os amigos dos
meus pais, de admirar as suas histórias e de poder enxergar o mundo ainda de uma forma romântica, saudosista e porque
não dizer saborosa!
 
Amigos vem e vão, mas os momentos vividos nunca serão tirados de nós, pois fazem parte da nossa história, do nosso
currículo de vida, do nosso âmago, DNA.A distância sempre existirá, mas enquanto houver pessoas envolvidas entre ela,
sempre haverá espaço para a confraternização, para o amor, para o perdão, para a diversão e alegria.Um sonho pode ser
apenas um sonho, mas quando este sonho é compartilhado, ele se torna realidade. Uma realidade capaz de
mudar,transformar e irradiar.
 
E esta é nossa força, nosso ideal, nosso sonho.
 
Como bem disse o amigo ilustríssimo Dr. Maiolino Thomaz, Maiólas, para os íntimos, “Ser Kaiauzeiro é trazer no peito o
cheiro do couro dos seleiros da rua de Baixo.” E emendando com o Embaixador Mor Adonai Timburé Martins: “O Kiauzeiro
é  ambivalente...guerreiro....vencedor...... Edifica as passagens em seus caminhos como a beleza de um artesão com o
barro, dança a Canção da vida com aforça de um trovador!...”

Tem Timburé na rede @adonaitimbure
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continua...



ADONAI É UM DOS PRIMEIROS ATLETAS DO AKA E ATUALMENTE É PROFESSOR DE INGLÊS EM ARAÇUAÍ, MINISTRANDO AULAS

NO COLÉGIO NAZARETH E NO LUZIANA LANNA E INSPIRANDO AS PESSOAS COM SEU JEITO CATIVANTE.

Tem Timburé na rede @adonaitimbure
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Você já parou para pensar sobre o valor da amizade?
 
Às vezes nos encontramos preocupados, ansiosos, em volta há situações complicadas, nos sentindo meio que perdidos,
mas somente o fato de conversarmos com um amigo, desabafando o que está no íntimo, já nos sentimos melhor, mesmo
que as coisas permaneçam inalteradas.
 
Quantas vezes são os amigos que nos fazem sorrir quando tínhamos vontade de chorar, mas a sua simples presença nos
traz de volta o brilho da vida.
 
A simplicidade das brincadeiras pueris, a conversa informal naqueles momentos de descontração, uma conversa rápida
ao telefone, no vai e vem do dia ou da noite, no bate -papo pela Internet, no ambiente do trabalho ou da escola, enfim, em
qualquer lugar a qualquer hora.
 
Entretanto, não existe só alegria, amor, felicidade nesta relação,ela é como qualquer outro relacionamento, passa por
crises passageiras, por momentos intempestivos, abalos ocasionais.
 
Ainda que tenhamos muito carinho pelo amigo em questão, às vezes por insegurança, por ciúmes, por estarmos
emocionalmente alterados ou nos sentindo pressionados, acabamos sendo injustos com ele e isso pode ser recíproco.
 
Podemos comparar esse elo de amizade como o “tempo” que passa por alterações climáticas constantemente, mas é dessa
forma que aprendemos a nos conhecer, compartilhar momentos e que se desenvolve uma amizade. 
 
Diante do amigo somos nós mesmos, deixamos vir à tona nossos pensamentos a respeito das coisas, da vida, nos
mostramos como verdadeiramente somos.  
 
Há amigos que nos ensinam muito, nos fazem enxergar situações que às vezes não percebemos o seu real sentido,
compartilham a suas experiência conosco, nos falam usando da verdade que buscamos encontrar. 
 
São eles também que nos chamam a razão, chamando a nossa atenção quando agimos de modo contraditório, que nos
dizem coisas que não queremos ouvir, aceitar ou compreender, são eles que são capazes nos fazer enxergar nossos
defeitos se espelhando nos defeitos dele. 
 
Ao longo de nossa vida muitos amigos passam por ela e nos deixam saudades, mas também deixam a recordação de tudo
que foi vivido. 
 
É na amizade verdadeira que encontramos a sinceridade, lealdade, afinidade, cumplicidade,simplicidade, fraternidade. 
 
Amigos são irmãos que a vida nos deu para caminhar conosco ao longo da nossa jornada espiritual, extrapolando os
limites do tempo,continuando quando e onde Deus assim o permitir.
 
André Tixa Orsine  (texto de 22/01/2019)



ARENA INDEPENDÊNCIA
COMPLETA 70 ANOS DE GLÓRIAS,
EMOÇÃO  E MUITA VIBRAÇÃO
Escrito por André Tixa Orsine
 
Primeira partida realizada no estádio foi
em 25 de junho de 1950, na partida entre
Iugoslávia 3 x 0 Suíça, pela Copa do
Mundo.
Nossos parabéns a esse estádio que enche
nossos corações de emoção e de grandes
lenbranças.

homenagem ao setentão - arena independência @adonaitimbure
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Nome:  Gleison Oliveira de Jesus 
Conhecido como: Fumaça PaeBola 
Idade: 31 Anos
Natural: Beaga
Time do coração: Atlético MG e AKA 
Sonho:  O sonho de ver meus filhos julgados por sua
personalidade, não pela cor de sua pele.
Medo: Perder Mainhã 
Prato: Frango com quiabo 
Hobiee: assistir e práticar Esporte 
Fim de semana: casa de Mainha e AKA 
Cerveja: Gelada eu Xiooo 
Ídolo: Mãe 
Frase: Onde há "Xaama", há fogo, onde à fogo à
fumaça.
O que espera para 2020: "Quero minha alma mais
leve para me sentir mais feliz, apesar de todas as
dificuldades e desafios do cotidianos.Quero seguir
aprendendo com o diferente, e crescer através das
diferenças". 
Melhor amigo: Jesus Cristo 
Saudade: infância 
Filme preferido: Triplo X (ou terror)
Marmota: Covid 19 
Praia ou Montanha: Praia 
Mensagem pra galera: Então FamíliaAKA todos
estamos com saudades de encontrar a galera e jogar
uma bola e fazer àquela resenha top mais o momento
requer esse esforço para no final todos estamos
juntos e bem em breve, se cuidar aí galera, Vai
Passar!  Xiooo 

Agora Xioooo de vez... Olha só quem é o craque
desta edição. Nosso estimado tri jogador... O cara
das bolas invertidas e do famoso e inimitável
"contra dedo". Se liga na fera.

"FUMAÇA É A IRREVERÊNCIA EM PESSOA. O JEITO ESPIRITUOSO

E DIVERTIDO JÁ CONQUISTOU A GALERA. PODE CHAMAR QUE O

PAI TÁ ON LINE... XIÔ?". 

craques do aka - fumaça pá e bola

akanet.com.br

@akabhoficial
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AMIZADE - CONFRATERNIZAÇÃO - RESPEITO

@gleison.paebola



agenda aka: Aniversários, eventos, festas, acontecidos.

Envie a sua foto
via whatsapp

@akabhoficial

31 99695-5825

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

Somos".



patrocinador aka. seja um multiplicador do esporte

akanet.com.br

@akabhoficial

AMIZADE - CONFRATERNIZAÇÃO - RESPEITO

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

@verscontabilidade



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.

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

aka especial 15 anos

@akabhoficial



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

akanet.com.br

@akabhoficial

marcelo

tirulipa

joelson

marcelino

capitão pedro

janson buda



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

akanet.com.br

@akabhoficial

AMIZADE - CONFRATERNIZAÇÃO - RESPEITO

michael

doguinha

dominguinhosandré tixa



o retorno.... treino físico/tático/técnico arena da bola

@akabhoficial

andré

txa

bertinho

clisman

iran

adriano e

Marcelo

andré tixa



o retorno.... desafio da quarentena

@akabhoficial



@akabhoficial

"merchan" solidário - divulgação de comércios periodo pandemia

31 99606-4155



PATROCINADORES AKA - SEJA VOCÊ TAMBÉM UM MULTIPLICADOR DO ESPORTE

akanet.com.br

@akabhoficial

AMIZADE - CONFRATERNIZAÇÃO - RESPEITO

De Goleiro para Goleiro
Luvas Viron

@luvasviron

@supermercados_bh



A internet e as redes sociais nos dão a possibilidade de expor nossas ideias,
convicções e pensamentos, mas para mim, tão importante do que eu dar a
minha contribuição, é eu saber expor sem causar constrangimento ou
desvalorizar quem pensa diferente.
 
Precisamos exercitar pensamento positivo e a conscientização em nosso
posicionamento. Cada um tem o direito universal de ter a sua
individualidade preservada e respeitada.
 
O novo normal trará muitas inovações e mudanças as quais devemos nos
ajustar, mas não podemos deixar de trazer a empatia, o bom senso e a
educação para esse contexto.
 
O que eu não gosto não quer dizer que não presta, o que eu não vejo não
quer dizer que é fútil, é apenas um conteúdo com o qual não me identifico
ou não me interessa. Simples. Não me cabe julgar, sim compreender.
 
É assim que eu penso que devemos encarar. O cuidado com as palavras se
faz ainda mais necessário, porque podemos estar ofendendo ou
machucando alguém. E não somos donos da verdade, apenas do nosso
pensamento e nossos "achismos".
 
Cada um de nós tem uma percepção e concepção sobre cada assunto, tema
ou situação.  Nossas experiências.

Saber analisar, interpretar e contextualizar faz parte do processo democrático. O posicionamento coletivo se faz por meio
de ações individuais. Não se cobra democracia impondo verdades ou coagindo o que não me é pertinente.
 
Tá sobrando intelectualismo, mas tá faltando humildade, tá faltando respeito, ou seja, falta bom senso. A convivência em
sociedade e em uma democracia tão jovem como a nossa, precisa ser encarada de forma plural e multiversa. 
 
A disrupção com o convencional é parte da reconstrução que cada um de nós enfrenta neste momento. Pense nisto, reflita e
evolua. Eu estou neste processo de evolução.

A verocidade com que estamos lidando com as atualização dos
modelos de gestão e das formas de utilização de ferramentas
digitais, nos exigem cada vez mais aprimoramento e adaptação.
 
Estamos falando de tecnologias, plataformas, novas regras de
higiene e de etiqueta, mas estamos nos esquecendo de algo
fundamental. O nosso comportamento com o próximo.

TÁ FALTANDO BOM SENSO
Escrito por André Tixa

Giro e contragiro - a arte de surpreender @andretixaorsine
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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
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parceiros aka - campanha de conscientização @sagradafolia
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CNPJ: 32.697.851/0001-21
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