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"QUARENTENANDO"...

Desde o lançamento da primeira edição do "La Resenha", temos recebido
o feedback positivo de muitos amigos, via mensagem, email, direct,
comentários e pessoalmente agradecendo pela iniciativa de trazer um
pouco de entretenimento, diversão e informações aos amigos.
 
Toda forma de ajuda neste momento é importante, seja aquela urgente
que são as doações para as famílias em situação de fragilidade até o
incentivo para quem está se sentindo só, isolado e triste por meio de fotos
e/ou textos.
 
Temos que ter convicção de que momentos difíceis como esse necessitam
de mobilização coletiva. Isso é uma prática que vem da nossa essência. E
as redes sociais e demais meios de comunicação nos aproximam de uma
forma muito eficiente.
 
O Sentimento de gratidão é maior do que qualquer outra coisa neste
mundo. Obrigado a todos os que tem ajudado, apoiado e incentivado o
nosso trabalho. Estamos fazendo a diferença na vida de muitas famílias.
 
"Sou AKA, Valemos pelo que Somos"
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Nunca passamos tanto tempo sem nos ver e sem reunir ou fazer as nossas confraternizações.
 
Porém, estamos nos virando bem com ações criativas até o momento do nosso reencontro. Absorver conhecimento,
crescer e desenvolver intelectualmente e mentalmente.
 
Essa ressignificação não planejada, talvez possa nos levar a um patamar de reflexão mais profunda sobre nossos
comportamentos, nossas prioridades, metas e sobre a importância da convivência coletiva em nosso processo de
amadurecimento individual.
 
É momento de auto avaliação, de repensarmos atitudes e de entender o quão é valoroso o espaço cedido pelo AKA para o
nosso dia a dia. Muitos ainda não compreendem que o futebol é apenas a ponta do iceberg dessa nossa agremiação.
 
Que todos possam compreender a magnitude e grandeza das ações e valores pregados pelo nosso time e como ele
influencia em nossa caminhada e no exercício da cidadania e democracia.
 
O nosso papel, enquanto formadores de opinião é o de reafrmar o quão importante e saudável conviver com ideias
contrárias em um ambiente de respeito.
 
Esse é o meu desejo a todos, que possamos nos fortalecer e acima de tudo, saber conviver com as diferenças e com o que é
contrário, sempre com educação e cidadania.

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

O confinamento e o isolamento social seguem e nós
seguimos escrevendo a história desse capítulo
inédito na história da humanidade contra esse
inimigo invisível.
 
Há momentos de incerteza e muitas informações e
posicionamentos distintos, mas precisamos seguir
focados naquilo que é realmente importante.
Preservar a vida.

HORA DE FORTALECER OS
LAÇOS E VALORES
Escrito por André Tixa

comigo é gol: fala presidente
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Fazer o bem é algo imensurável. Quando nos
propomos a ajudar o próximo e fazer a diferença
na vida das pessoas, somos acometidos de uma
gratidão imensurável.
 
O sentimento de pertencer a grandes atitudes e
grandes exemplos deveria ser algo comum a todos
nós.
 
O Projeto Valemos pelo que Somos tem sido
fundamental na vida de muitas famílias, não
apenas por levar alimentos e ajuda humanitária,
mas principalmente por levar para essas famílias
esperança. Esperança não apenas de que essa
pandemia vai passar, mas principalmente para
aquelas pessoas que lutam pela sua dignidade, pelo
seu lugar na sociedade.
 
Porque a esperança alimenta o sonho de dias
melhores e por um mundo mais equânime e  justo.
 
Cabe destacar o trabalho coletivo que o AKA vem
desenvolvendo ao longo desse período, atuando
cada vez mais fora de campo, nos gramados da
solidariedade. Títulos não nos cabem, Grandes
atitudes  sim.
 
Essa é a vitória que sempre queremos
comemorar!!!

VIVA A ESPERANÇA
Escrito por André Tixa

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

E EDUCAÇÃO. ACREDITAMOS NA NATUREZA EDUCACIONAL DO ESPORTE E ESTE NÃO SE RESTRINGE AO ESPAÇO

ESCOLAR APENAS.

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

COMPORTAMENTOS NECESSÁRIOS AO CIDADÃO AUTÔNOMO E PARTICIPANTE.

dia a dia no aka e no mundo
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grandes iniciativas - solidariedade
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E vamos para mais uma etapa de
graduação em nosso projeto social.
Tão importante quanto as nossas ações
no dia a dia na condução dos nossos
objetivos, vem a qualificação e
desenvolvimento.
 
Com isso o AKA - Valemos pelo que Somos
fará parte de um novo hall de projetos
selecionados para obter o Selo Hub de
Qualidade.
 
O selo é um indicativo de especialização e
nos possibilitará treinamentos e
mentorias com grandes executivos de
diversas áreas que nos trará com certeza
crescimentos.
 
Além disso, o nosso projeto fará parte do
portal "Cidade do bem"
(cidadedobem.com) , onde estão
alocados vários projetos que fazem
captação de recursos e patrocínios.
 
Estamos trabalhando firme para
consolidar cada vez mais o nosso projeto
não apenas com palavras e sim com
ações e muita busca por conhecimento e
reconhecimento.
 
Esse é o nosso caminho.

PROJETO
SELECIONADO
Escrito por André Tixa

@andretixaorsine



NOSSO TRABALHO CONSISTE EM DEFENDER OS INTERESSES DO CLIENTE E DA SUA EQUIPE DE

COLABORADORES EM PARCERIA COM AS MELHORES SEGURADORAS, OPERADORAS DE PLANOS MÉDICOS E

ODONTOLÓGICOS E FORNECEDORES DE BENEFÍCIOS, OFERECENDO QUALIDADE E TRANQUILIDADE NOS

SERVIÇOS PRESTADOS.

patrocinador AKA
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Espaço reservado aos amigos espalhados mundo
afora, vestindo o nosso manto. São conterrâneos,
amigos, torcedores, embaixadores  e fãs.
 
Mande a sua foto para o whatsapp (31) 99695-5825
com nome e cidade/país.
 
Teremos o maior prazer em divulgar.

MUNDO AFORA
Escrito por AKA

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

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

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

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

CONFRATERNIZAÇÃO, RESPEITO, LAZER E GESTÃO.

(ANDRÉ TIXA ORSINE - PRESIDENTE AKA)

akadianos pelo mundo
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Grande amigo Lucio Mury - Itaperuna-RJ

Sílvio Jardim - Treinador de Goleiros América-MG e
cidadão de Virgem da Lapa-MGIlustre torcedor e amigo Telmo Sérgio - Frutal-MG
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31 - 3201-1997
Rua da Bahia, 478 - Loja 08 -

Centro - BH - MG

patrocinador AKA
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PERSONALIZE SUA CESTA

viamaiscestabasica@yahoo.com.br



O Akadiano Aurélio Murta será mediador desse webinar.
Nosso amigo tem se destacado em cenário nacional, inclusive
com títulos e condecorações. Parabéns Dr. Aurélio!

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

Ação  solidária conjunta promovida pelo Coimbra Sports
(@coimbraspts) que contemplou a AAMEIA (Associação
Comunitária dos Amigos e Moradores do Entorno do
Independência e Adjacências e AKA (@akabhoficial), ambas
instituições presididas por André Tixa Orsine, que também é
mentor do projeto social "Valemos pelo que Somos"
(@valemospeloquesomos.
O Coimbra ainda contemplou outros projetos em Contagem e
BH e também moradores do Aglomerado da Serra.
Uma grande iniciativa deste clube que já nasceu gigante.
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TRABALHO EM EQUIPE:
Nos jogos coletivos, um jogador talentoso não é suficiente para garantir a vitória, é necessário um time coeso. Mesmo uma equipe com qualidade técnica
superior não é garantia de sucesso se os jogadores não atuarem em conjunto.Saber trabalhar em grupo é uma qualidade importante para qualquer
pessoa hoje em dia. Quando um grupo de pessoas tem objetivos em comum, a melhor maneira de alcançar o êxito é trabalhando em equipe, não
centralizando as decisões, com ajuda mútua e troca de experiências.
 

CONTROLE EMOCIONAL:
Quando começa um jogo, você não sabe se vai ganhar ou perder. Essa tensão pode tirar a sua concentração e atrapalhar o seu desempenho no jogo. O
autocontrole é uma habilidade que pode ser trabalhada em várias situações. No basquete, por exemplo, ao arremessar um lance livre, é preciso controlar
a ansiedade para se concentrar e diminuir a possibilidade de erro.O controle emocional também é colocado à prova quando um jogador quer, por
ansiedade ou até mesmo vaidade, exercer suas habilidades individuais sendo “fominha”. Quando aprende a controlar isso, melhora sua performance e a
da equipe.É importante aprender com a derrota, mas também há que saber vencer. Ficar confiante demais ou arrogante com uma vitória, além de não ser
saudável para o esporte, pode atrapalhar a equipe. E a vida não é feita só de vitórias, há que encarar também as derrotas e aprender com elas.
 

DISCIPLINA E RESPONSABILIDADE:
Cada esporte tem suas regras, bem como a vida em sociedade. Imagine um trânsito sem regras! Seria o caos… O esporte é um excelente meio para as
crianças aprenderem a importância do respeito, da disciplina e do senso de justiça. As condutas antidesportivas são reprimidas e há punições para as
infrações. Ao tentar burlar as regras, o jogador pode prejudicar a sua equipe e a si mesmo.A disciplina também é necessária nos treinos, para aprimorar
as habilidades.
 

CRIATIVIDADE: 
Cada esporte e cada partida são diferentes e, por isso, além de treino e disciplina, é preciso aprender a improvisar.Você pode treinar inúmeras jogadas
de ataque, esquemas de defesa etc., mas a criatividade é que dá graça ao jogo. Um passe inesperado que desmonta o esquema defensivo do adversário,
um drible surpreendente, são momentos mágicos que o esporte proporciona e que despertam bastante a criatividade.   
 

SER MAIS SOCIÁVEL:
Conviver com colegas mais gordos ou mais magros, mais altos ou mais baixos, mais ou menos habilidosos, é uma ótima experiência para que a criança
aprenda a lidar com as diferenças.No esporte, como na vida, precisamos nos expressar sem oprimir o outro e sem deixar que o outro nos oprima.
 

Ao praticar esporte, a criança se expõe ativamente tanto para os
outros quanto para si mesma, toma consciência de si e do coletivo. As
habilidades estimuladas pelo  esporte, tais como raciocinar, exercitar
a memória e a linguagem, compreender situações e estratégias,
ajudam no amadurecimento social e emocional da criança, bem como
na aprendizagem em sala de aula.Sem que soubéssemos o significado
de “habilidades socioemocionais”, estávamos aprimorando  não só os
aspectos motores e de condicionamento físico, mas também o senso de
perseverança, o trabalho em equipe, a disciplina etc.No esporte é
preciso se esforçar, se dedicar ao máximo, esperar o melhor, mas
também se preparar para o pior. É um campo rico de aprendizados e
metáforas da vida, grande oportunidade para a educação. Aqui vão
alguns benefícios do esporte. Confira:

DESENVOLVA 5 HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS ATRAVÉS
DO ESPORTE
Criatividade, trabalho em equipe e
autocontrole, a inteligência emocional
fortalecida pelo esporte

projeto valemos pelo que somos - expandindo conhecimento
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@valemospeloquesomos

patrocinador aka
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@valloradmbeneficios

Por ser especializada em planos de saúde coletivos, a VALLOR amplia ainda mais o poder de negociação de seus
clientes, visando o melhor custo/benefício na medida em que eles passam a ter maior compreensão sobre os

direitos garantidos pela legislação que rege o setor, além de poderem contar com o suporte logístico e a
infraestrutura de serviços que a administradora de benefícios disponibiliza.



TOURÉ NO BOTAFOGO!  O Botafogo tentou, mas não conseguiu a contratação de Yaya Touré. O marfinense, que esteve nas Copas do Mundo 2006, 2010 e
2014. E com passagens brilhantes pelo Barcelona e Manchester City, era sonho do clube Carioca. As negociações contaram com a ajuda de Felipe Neto e
Marcelo Adnet para ajudar com os custos da negociação, que chegou a estar próxima de um desfecho positivo para o clube alvinegro. Inclusive, tendo
vazado um vídeo com o anúncio o jogador. Porém, a ideia de morar no Brasil foi vista, por sua família, de forma negativa, sendo determinante para
encerramentos das tratativas.
 
ANELKA É DO GALO!  Quando algum clube brasileiro acena com a possibilidade de negociar com uma estrela do futebol mundial, é relembrada a
postagem do Kalil, presidente do Galo em 2014, que anunciou em seu twitter a contratação do jogador francês. Foi uma piada. E apesar da vontade do
Frances de jogar pelo Atlético, o clube mineiro não atendeu aos pedidos, duas passagens de avião, para ele e o agente. O clube enviou apenas uma
passagem após horas de espera, fato que foi considerado desrespeitoso. Esse, certamente, foi o maior vexame de clubes brasileiros que fracassaram
ao tentar um astro mundial.
 
NEYMAR NO CORINTHIANS  Pois é. Parece loucura, mas recentemente o Neymar Pai confirmou a historia de Andrés Sanchez, que afirmou ter feito uma
proposta de R$ 120 milhões pelo jogador em 2011, quando Neymar tinha apenas 19 anos. Na época, o cartola disse ter oferecido um salário maior do
que ele iria receber na Espanha. A ideia era que o Neymar ficasse um tempo no Corinthians antes de ir para o Barcelona.
 
VALEU, DROGBA!  Janeiro de 2017: Houve a   possibilidade de contar com um dos maiores nomes da história do Chelsea e da Costa do Marfim, onde
disputou 3 Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014). Mas tudo não passou de um sonho, a oferta foi recusada e Marfinense seguiu para os Estados Unidos
para defender o Phoenix Rising, onde encerrou a carreira e tornou se dono do clube.
 
MARADONA E A 10 DE PELÉ  Um dos melhores jogadores da história do futebol, Maradona, esteve perto de vestir a camisa mais “pesada” do futebol por
duas vezes. Em 1995, o Santos, juntamente com a Pelé Sports & Marketing, de Pelé, contratariam o argentino que estava com 34 anos. O então
presidente santista, Samir Jorge Abdul-Hak, contou que o negócio ficou muito perto de ser fechado, mas o craque resolveu jogar no Boca Juniors, seu
time de coração. A história foi retomada em 1998, quando EL Pibe de Oro estava com 38 anos e aposentado. Ele queria voltar a jogar futebol e desejava
vestir a camisa do Santos, mas, dessa vez, o Emerson Leão não quis contar com o jogador. 
 
RIQUELME NO PALMEIRAS  Após o rebaixamento e em meio aos problemas financeiros, o antigo presidente do Palmeiras, Arnaldo   Tirone, iniciou a
negociação com o um dos melhores meias da década, Juan Roman Riquelme, que estava de saída do Boca Juniors. Em 2013, Paulo Nobre assumiu a
presidência do Palmeiras com a responsabilidade de reorganizar as finanças do clube, e mesmo com pressão por parte da torcida, o então mandatário
desistiu do negocio que já estava encaminhado.
 
MALOUDA NO VASCO.  Jogador de duas Copas do Mundo, 2006 e 2010, quando estava sendo pouco utilizado pela Chelsea em 2012, despertou interesse
do Vasco. O jogador chegou a declarar para a ESPN, em entrevista, o seu desejo em atuar pelo Vasco. Além disso, a amizade com o Juninho
Pernambucano aproximou as partes na negociação, que por questões salariais não teve um desfecho positivo para o Gigante da Colina.
 
BATISTUTA NO FLAMENGO   Entre os anos de 1999 e 2000 o Flamengo acertou com a empresa de marketing esportivo ISL, que prometia investir
bastante dinheiro no clube. O Flamengo, por sua vez, foi atrás do atacante argentino Gabriel Batistuta, que naquele momento pertencia a Fiorentina da
Itália. Na época, o jornal Lance chegou a produzir uma montagem com o atacante argentino vestido com o uniforme rubro-negro. Porém, a negociação
não caminhou e Batistuta foi negociado com a Roma. O Flamengo então para suprir a necessidade de um atacante, contratou Tuta, contratação que
alimentou mais as brincadeiras dos rivais, que ironizaram o fato.
 
SHEVCHENKO NO SANTOS ANDRÉ  Em   2010, um boato ganhou forças no mundo das transferências do futebol. Andriy Shevchenko foi especulado no
Santo André, modesto time da cidade de São Paulo.  Com destaques em alguns jornais da época, o boato foi criado por um torcedor que foi desafiado
por um amigo. "Um amigo meu ofereceu 100 reais pra quem conseguisse espalhar o boato do Shevchenko no Santo André." O boato não passou de uma
pegadinha, mas mexeu com os ânimos da torcida.
 
BECKHAM NO SÃO PAULO  No final de 2010, o meio campista inglês David Beckham foi especulado no São Paulo. Beckham na época jogava pelo Los
Angeles Galaxy, time da liga de futebol americana. Apesar da sondagem do clube paulista, não houve uma proposta formal e, portanto, as negociações
não ocorreram.

10 GRANDES
ESPECULAÇÕES DO

FUTEBOL BRASILEIRO
QUE NÃO DERAM CERTO
Por Ronan Sato

HUMOR, ANÁLISES E ESTATÍSTICAS SOBRE FUTEBOL  @ZONADECLUBISMO

zona de clubismo 
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Estudos realizados confirmam os resultados do Eletrofitness:⠀⠀⠀
 
• 87% dos participantes relataram efeitos no contorno do corpo.⠀⠀
 
• 89% sentiram-se mais firmes e robustos, devido ao treino.⠀⠀
 
• Em 6 semanas de treino, houve redução do percentual de gordura corporal em até 4%.⠀⠀
 
• As mulheres perderam uma média de 1,5 cm na cintura e no quadril.⠀⠀
 
• Os homens reduziram o perímetro abdominal em até 2,3 cm e ganharam de 1 a 2 cm de músculos nas pernas, braços e
peito.⠀⠀
 
• Com apenas 13 semanas de treino, pessoas com excesso de peso perderam em média 3,5 kg, 9% de gordura corporal e
6,5 cm na cintura.⠀⠀
 
• Com treinos curtos, mas com resultados efetivos e comprovados, é um grande redutor e eliminador de CELULITE.⠀⠀

Por Fisio Sport Solution

bate bola sobre SAÚDE @fisiosportsolution
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ELETROFITNESS - RESULTADOS DO ELETROFITNESS

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



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

akanet.com.br
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parceiro AKA @fisiosportsolution
@fisiosportsolution



Além disso, precisamos ter boas maneiras, saber inglês, espanhol, gostar de comida japonesa e de ouvir Chico Buarque,
entre outros. Somos de fato atores e nos portamos de acordo com o meio em que estamos e com aqueles com quem
dividimos a cena.
 
Alguns preferem participar de peças com um conteúdo mais triste, apresentações enfadonhas, pesadas. Outros, ao
contrário, gostam de comédia, do bom humor,da gentileza. Alguns são pegos de surpresa para protagonizar cenas trágicas
e que marcam negativamente.
 
A verdade é uma só: somos todos atores e, de uma maneira ou de outra, representamos nesse palco que para alguns é
iluminado e cheio de oportunidades e para outros, um espaço sem luz.
 
Quem nunca teve que ouvir algo e aguentar calado o famoso "engolir sapo" por alguma necessidade maior? Quem de nós
nunca teve que ir a um compromisso sem a menor vontade, mas porque aquele evento apresentava alguma importância?
 
Vê como somo bons atores?E você deve estar se perguntando "e o travesseiro, onde que entra o tal travesseiro?"
 
Bom, como toda peça teatral, há uma hora em que os participantes deixam de atuar e as cortinas se fecham. É quando cada
um de nós repousa a cabeça no travesseiro. Nesse momento, você deixa de representar. Ali é você com Deus e consigo
mesmo. Não há encenação. Nessa hora os seres humanos se igualam. O rico, o pobre, o bonito e o feio, o analfabeto e o
doutor pensam na vida, se lembram dos seus medos, dores, receios, amores e colocam para si mesmos os sentimentos e
pensamentos mais horrendos que são censurados no teatro da vida. Alguns, por terem cumprido um bom papel,
conseguem dormir tranquilos e dão continuidade à grande peça do teatro no dia seguinte. Já outros não tem a mesma
sorte. Querem levara sua má conduta, a sua má apresentação durante o dia para os bastidores. Mal sabem eles que a
consciência não se deixa iludir como a platéia e que o diretor lá de cima sabe muito bem distinguir os bons dos maus.
 
E você, tem desempenhado um bom papel no teatro da vida?

Estranho o título,não? O que significa isso?
 
Na minha singela e humilde opinião, estão interligados e fazem
parte do cotidiano de cada um de nós.A vida, assim como o
teatro, não passa de uma represntação. Por favor não vejam
isso como algo pejorativo. Pelo Contrário, ainda bem que e
assim, o que a torna mais leve e mais fácil de ser entendida.
 
Viver não é nada fácil, especialmente nos dia de hoje, e, nesse
teatro chamado vida, nós, seres humanos e atores que somos,
assumimos inúmeros papéis no palco chamado mundo. Somos
pais, mães, maridos, esposas, trabalhadores, filhos, etc.

O TEATRO DA VIDA E O TRAVESSEIRO
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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Sempre batemos na tecla dos tempos difíceis que estamos vivendo, isto é sabido por todos, logo leva-nos a refletir sobre
várias coisas na vida, sobretudo o que está relacionado ao esporte e a educação. E neste tema não será diferente.
 
A evasão escolar é um dos exemplos dos impactos da desigualdade social. Infelizmente, muitas crianças são obrigadas a
deixar de lado os estudos, ou até mesmo desistir dos seus sonhos, por conta da situação econômica da família,
onde implica o abandono das atividades até mesmo para trabalhar. Em outras situações, a localidade geográfica, quando
a casa do aluno está bem distante da escola, cria sérias dificuldades para o estudo (isso ainda é bem comum na nossa
região no Vale do Jequitinhonha, principalmente nas comunidades rurais, onde alunos se deslocam vários quilômetros
por dia para terem acesso a escola). Nossa Constituição de 1988 estabelece esse direito para as crianças e adolescentes,
mas infelizmente muitos não vivem esta realidade. Por isso, faço aqui mais um apelo e que isto nos faça refletir
(características dos meus textos): pensemos nas nossas crianças e adolescentes, para que os mesmos possam ter a
oportunidade de sonharem e de realizarem os seus sonhos, uma vez que os sonhos são o que nos move, nos impulsiona e
nos fortalece. 
 
O esporte também sofre este impacto. Diversas crianças e adolescentes não têm a possibilidade da prática esportiva, até
mesmo para o lazer. A escassez de espaços adequados, bem como a falta de interesse por parte das autoridades no
intuito de possibilitar que as mesmas tenham acesso ao esporte, impede a criança a prática correta e segura. E isso
ocorre até mesmo nas escolas, nas aulas de Educação Física.
 
O esporte traz diversos benefícios dentro do contexto social, como por exemplo, trabalhar as diferenças, sendo um fator
muito importante para o combate da desigualdade social relacionada ao gênero, por exemplo, que é bem presente no
mundo esportivo, em todas as suas dimensões. Não olhemos o esporte somente para a formação de atletas ou para o seu
caráter de competição, mas, sobretudo voltemos o nosso olhar e percebamos a contribuição do esporte na formação
humana do indivíduo, que é muito importante e fundamental.
 
Neste pequeno texto, caro leitor, quero apresentar para vocês a importância destas duas áreas inseridas na sociedade, e
de como elas sofrem impactos negativos com uma situação tão presente no nosso país que é a desigualdade. O esporte e a
educação são fundamentais para a construção de um mundo melhor, e quando tudo voltar ao normal, que possamos de
fato, toda a sociedade, colocar nossas reflexões em práticas, onde todos possam ter sim uma melhor condição de vida, e
que de fato o que está contido no art. 205 da nossa carta magna seja colocado em prática, assim como o esporte e sua
prática se torne acessível a todos. 

Caros amigos e amigas que apreciam o nosso trabalho
através deste projeto tão interessante o qual eu tenho
orgulho de fazer parte. Hoje abordaremos sobre como a
desigualdade social implica no campo educacional e
esportivo do indivíduo e como podemos fazer para
combatê-la.

EDUCAÇÃO E ESPORTE NO
COMBATE A DESIGUALDADE
SOCIAL
Escrito por Yasser Pereira

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

JOGANDO PELA EDUCAÇÃO @yasser_efisica
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Estagnados em ismos. As vezes eu mesmo, me abismo. Alguns acabam globalizando e relevando, a ignorância,
o medo e as vidas .Muitos valores mais simples e puros da vida são a cada dia mais erradicados.
 
Toda a população tem hoje maior tempo para acessar o entretenimento digital, à informação rápida e
instantânea , como também,  às oportunidades de aprender e se desenvolver no universo online.  Porém, tendo
em vista os pesos e medidas , reações, gritos e remelexos que vemos quase todos os dias, parece que todo esse
acesso muitas vezes não vem refletindo bem. Justamente naquela casa que nunca deixamos de habitar. O lar
interior. A população é bem informada sobre a situação política, sempre corrosiva pela corrupção em nosso
país. Passamos por um problema caótico da saúde , no âmbito mundial. Uma pena que uma boa parcela, não
consegue se situar em uma opinião que seja coerente com a proteção e prosperidade de toda a sua
comunidade, ou da nossa nação. Muitos, tem como norte apenas seu próprio horizonte. Recebem as
informações como elas chegam, pensam em resultados imediatos que possam atender sua necessidade
umbilical se apegando em doses que irão remediar apenas o próprio ego ou uma imensa necessidade de se
provar certo. Sentimentos são tomados por intrigas. Vivas.
 
Não deveria ser assim. E para isso , poderíamos nos informar melhor.
 
As vezes pode se imaginar que nossa parcela será sempre muito pouco para contribuir com algo que seja feito
para um bem maior. As vezes é difícil cortar na própria carne. Mas hoje a necessidade é essa : Se proteger
significa cuidar do outro. E o outro se cuidando a gente se protege também! 
 
A teoria da "Atitude informativa" sugere que possamos nos permitir às vezes a não estar certo mas sim fazer o
certo. Não buscar felicidade mas sim ser feliz. Podemos ser uma mistura em eterna fase de definição;
modelando o que se vê adquirindo conhecimento, intensificar e confiar no que se sente, acreditando no amor,
e , finalmente, agir de maneira coerente, para que o bem do próximo também seja o nosso.

Hoje mais que nunca, vivemos em um mundo que gira em ritmo
quase que insano, ao mesmo tempo parece parado . Tempos onde
tentamos ser mais modernos, atualizados e informados. Por
vezes também, esperançosos, cuidadosos. 
 
Enquanto outros simplesmente de um jeito ou outro: Lavam as
mãos.
 
O comodismo, imediatismo e consumismo. Um leve desespero, as
fake news, o egoísmo e certos negacionismos . Isso vai poluindo
talvez mais do que os gases e o desmatamento.

TEORIA DA ATITUDE INFORMATIVA
Escrito por Adonai Martins Sales

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

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

Tem Timburé na rede @adonaitimbure
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Nome:   Michael Silva Pinheiro;
Conhecido como:   Embaixaquente;
Idade:   25 anos;
Natural:   Araçuaí-MG;
Time do coração:   Cruzeiro EC;
Sonho:   Conhecer outros países;
Medo:   Perder pessoas queridas; 
Prato:   Frango Caipira;
Hobiee:   Futebol;
Fim de semana:   AKA né pai!
Cerveja:   Gelada;
Ídolo:   Deus;
Frase:   “Andar com fé eu vou, que a fé não
costuma faiá.”
O que espera para 2020:  Que saibamos
superar este ano difícil com muita
sabedoria, aproveitando o momento para
fortalecermos valores indispensáveis
dentro dos nossos lares;

Melhor amigo:   Papai do Céu;
Saudade:   Minha querida avó Isaura;
Filme preferido:   Um Senhor Estagiário; 
Marmota:   Covid-19;
Praia ou Montanha:   Montanha. Sou do
Vale!

Mensagem pra galera:   "Por mais difícil
que seja a sua batalha, não desista dos seus
sonhos. Coloque Deus em primeiro lugar e
faça SUA PARTE".

 

 

Com vocês, o Embaixaquente, zagueiro, lateral,
volante, entrevistador e mobilizador da resenha. Se
liga porque hoje o papo é responsa:

"ELE É O REI DA RESENHA, O GRANDE LÍDER DA

CONFRATERNIZAÇÃO E ÍDOLO DO CLUBE". 

craques do aka - michael - o embaixaquente
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agenda aka: Aniversários, eventos, festas, acontecidos.

@akabhoficial

31 99695-5825

Envie a sua foto via
whatsapp



patrocinador aka. seja um multiplicador do esporte
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A VERS  CONTABILIDADE é uma sociedade empresária
especializada em Gestão Contábil, com ampla experiência no
atendimento às empresas de pequeno, médio e grande porte,
com destacada atuação no mercado.Com uma vasta e
diversificada linha de serviços, a VERS  foca suas ações em
atender, com soluções objetivas e seguras, as necessidades
gerenciais e estratégicas de nosso principal ativo, os
clientes.Temos uma equipe especializada, com o foco no
atendimento e na geração de informações contábeis de
qualidade, para proporcionar aos nossos clientes máxima
segurança na tomada de decisão, alcançando os melhores
resultados. @verscontabilidade



E já ultrapassamos as 200 figurinhas reveladas. A campanha pelo levantamento histórico de todos os
atletas que já vestiram a nossa camisa continua. Se você já vestiu o nosso manto, mande a sua foto.
 
Associação vai debutar em 2021 e já iniciou os preparativos para uma grande comemoração, sendo a
primeira ação comemorativa o álbum.
 
O desafio de quem vai conseguir acertar quantas figurinhas o álbum terá continua. Mande seu palpite.

ÁLBUM DE FIGURINHAS DO AKA COMPLETA MAIS DE 200 ATLETAS.
Escrito por André Tixa

aka especial 15 anos

@akabhoficial



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

tirulipa

daniel lacraia

doguinha

asenclever jr



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

@akabhoficial

michael

dominguinhos

peu caldeira pedrim moreira

andré tixa

dominguinhos

samuel



"merchan" solidário - divulgação de comércios periodo pandemia
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arsenal de guerra aka - apresentando a artilharia pesada
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arsenal de guerra aka - apresentando a artilharia pesada



PATROCINADORES AKA - SEJA VOCÊ TAMBÉM UM MULTIPLICADOR DO ESPORTE
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vem aí mais uma super iniciativa solidária



PATROCINADORES AKA - SEJA VOCÊ TAMBÉM UM MULTIPLICADOR DO ESPORTE

@akabhoficial



PATROCINADORES AKA - SEJA VOCÊ TAMBÉM UM MULTIPLICADOR DO ESPORTE
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Mudanças pedem novas adaptações. Desde que os casos da Covid-19 intensificaram no pais, a rotina
mudou. Ficamos mais vulneráveis ao vírus e isso impactou diretamente na demanda de alguns
serviços. Dentre eles, destaca-se a função dos vigilantes.
 
Seja qual for a necessidade de adaptação do seu negócio, a TBI tem um time de profissionais
altamente capacitados e motivados a cuidar da segurança.
 
TBI SEGURANÇA - CUIIDANDO DO QUE REALMENTE É IMPORTANTE!  
 
Whatsapp: 31 99695-5825



Porém,  muito antes da preparação para as batalhas que travaremos,
vem a base, o nosso alicerce. Os valores familiares, a nossa origem, a
honra e o sonho de conquistar com o suor e trabalho com as próprias
mãos, com louvor e com merecimento.
 
Assim nos lançamos ao mundo, guerreiros solitários, peregrinos de
nossa própria sorte, trovadores de alma lúdica, crianças forjadas pela
perseverança, pelo desejo de retornar e ver nosso povo melhor, de
encontrar a nossa terra melhor do que a deixamos.
 
Muitos são os que desistem, que retornam por descobrir que a sua
batalha era defender o seu castelo. Outros tantos desaparecem pelo
mundo e nunca mais se ouve notícias.
 
Existem os que lutam batalhas intermináveis, que muitas vezes temos
apenas as notícias que ecoam pelos bretões. Esses estão sempre ao
nosso redor e vivem batalhas memoráveis. 
 
E, enfim, em meio à batalha da vida, talhados com altruísmo, há aqueles
que se destacam pelo seu brilho, pela dignidade da suas batalhas, pelo
brilhantismo dos seus feitos e são alçados sob a alcunha de lendas, de
verdadeiros heróis.  São aqueles nascidos para inspirar e mobilizar
gerações.

Em que pese os seus feitos, esses heróis não são os conquistadores de terras, os colonizadores, dizimadores, nem reis ou
rainhas. Nossos heróis são aqueles que conseguem transmitir os seus valores muito além do brilho de suas espadas ou pelo
tamanho de seus castelos. São homens e mulheres de honra, que inspiram, que trazem a tona o verdadeiro sentido das
nossas lutas, os que transcendem o bem e o mal, reforçando em nós a necessidade de reflexão, de compreensão e,
principalmente, a lição de que aquilo que trazemos em nosso coração é capaz de inspirar as pessoas a querer algo melhor, ,
que os levam a sonhar, a nunca desistir, por maiores que sejam as suas batalhas. Muitos desses nunca retornam à sua
terra, mas não a esquece. Jamais podemos nos esquecer das nossas origens.
 
Esses líderes, inspiradores, trazem consigo a verdadeira alma de um gladiador, capazes que são, de transformar a vida de
milhares de pessoas, com a força do seu exemplo, com o ensinamento de sua trajetória, com o seu Legado.

Nós do Vale do Jequitinhonha aprendemos desde muito cedo que se
quisermos ter algo na vida, temos que lutar mais que os outros, que
precisamos abrir mão de parte de nossa infância/adolescência
para nos preparar para o mundo e seus desafios.
 
A herança de povo esquecido, e a alcunha de "vale da miséria"
sempre se fez presente como um mantra, contraste de um povo
batalhador, talentoso e acolhedor.

ALMA DE GLADIADOR
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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AKA - Associação dos K-iauzeiros Ausentes
@akabhoficial
akanet.com.br

31 99695-5825

AKA - ASSOCIAÇÃO DOS K-IAUZEIROS AUSENTES

CNPJ: 32.697.851/0001-21

@AKABHOFICIAL

@VALEMOSPELOQUESOMOS

AKANET.COM.BR

31 99695-5825 (WHATSAPP)
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