VOL. 6, Nº 1

MARÇO DE 2021

O NEWSLETTER MENSAL DO COLÉGIO TECX

Mês das Mulheres na Tecx
8 DE MARÇO: DIA INTERNACIONAL
DA MULHER

PROJETO TRANSFORMANDO
SONHOS, CRIANDO
REALIDADES
PALAVRA DO DIRETOR
NOVOS FUNCIONÁRIOS, BOAS
VINDAS.
BOAS VINDAS NOVOS ALUNOS
ANIVERSARIANTES DO MÊS

No mês de março celebramos o dia
internacional da mulher. Neste dia especial, é
lembrada a força e a capacidade que as
mulheres têm de ir além.
Você que é mulher, guerreira pode ser o que
quiser, basta querer.
Que você, mulher, seja homenageada todos
os dias com a intensidade que merece.
Nesta edição do Newsletter Tecx, preparamos
um conteúdo incrível para lembrarmos dessa
data tão importante. Também temos um texto
falando um pouco sobre o projeto social do
Colégio Tecx: "Transformando Sonhos, Criando
Realidades."
Então aproveite sua leitura!

8 de Março: Dia
Internacional da
Mulher
Por Vinicius Silva

O dia 8 de março é dedicado à
comemoração do Dia Internacional da
Mulher. Atualmente tornou-se uma data
um tanto festiva, com flores e bombons
para uns.
Muitas pessoas consideram o 8 de Março
apenas uma data de homenagens às
mulheres, mas, diferentemente de outros
dias comemorativas, ela não foi criada
pelo comércio - e tem raízes históricas
mais profundas e sérias.
O Dia Internacional da Mulher é uma data
comemorativa que foi oficializada pela
Organização das Nações Unidas na
década de 1970.
É uma data que simboliza a busca de
igualdade social entre homens e
mulheres, em que as diferenças
biológicas sejam respeitadas mas não
sirvam de pretexto para subordinar e
inferiorizar a mulher.
A luta das mulheres por melhores
condições de vida e trabalho começou a
partir do final do século XIX,
principalmente na Europa e nos Estados
Unidos.
As
jornadas
de
trabalho
de
aproximadamente 15 horas diárias e os
salários medíocres introduzidos pela
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salários medíocres introduzidos pela
Revolução
Industrial
levaram
as
mulheres a greves para reivindicar
melhores condições de trabalho e o fim
do trabalho infantil, comum nas fábricas
durante o período.
De acordo com registros históricos, o
primeiro Dia da Mulher foi celebrado nos
Estados Unidos em maio de 1908, onde
mais de 1.500 mulheres se uniram em
prol da igualdade política e econômica no
país.
Elas começaram uma campanha dentro
do movimento socialista para exigir seus
direitos - as condições de trabalho delas
eram ainda piores que as dos homens à
época.

No ano seguinte, o Partido Socialista dos
EUA oficializou a data como sendo 28 de
fevereiro, com um protesto que reuniu
mais de 3 mil pessoas no centro de Nova
York e culminou, em novembro de 1909,
em uma longa greve têxtil que fechou
quase 500 fábricas americanas.
Essa mobilização política, ao longo do
século XX, deu importância para o 8 de
março como um momento de reflexão e
de luta.
Em 1910, durante a II Conferência
Internacional de Mulheres Socialistas na
Dinamarca, uma resolução para a criação
de uma data anual para a celebração dos
direitos da mulher foi aprovada por mais
de cem representantes de 17 países. O
objetivo era honrar as lutas femininas e,
assim, obter suporte para instituir o
sufrágio universal em diversas nações.
No dia 25 de março de 1911. Esse incêndio
aconteceu
na
Triangle
Shirtwaist
Company e vitimou 146 pessoas, 125
mulheres e 21 homens, sendo a maioria
dos mortos judeus. Essa história é
considerada um dos marcos para o
estabelecimento do Dia das Mulheres.
O número de vítimas se explica pelas
péssimas
condições de trabalho e
porque uma porta estava fechada para
impedir a fuga das trabalhadoras.
Em 1917, houve um marco ainda mais
forte daquele que viria a ser o 8 de
Março. Naquele dia, um grupo de
operárias saiu às ruas para se manifestar
contra a fome e a Primeira Guerra
Mundial, movimento que seria o pontapé
inicial da Revolução Russa.
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Mundial, movimento que seria o pontapé
inicial da Revolução Russa.
O protesto aconteceu em 23 de fevereiro
pelo antigo calendário russo - 8 de março
no calendário gregoriano, que os
soviéticos adotariam em 1918 e é
utilizado pela maioria dos países do
mundo hoje.
Somente mais de 20 anos depois, em
1945, a Organização das Nações Unidas
(ONU) assinou o primeiro acordo
internacional que afirmava princípios de
igualdade entre homens e mulheres.

Um Colégio Quando Nasce,
Ele Nasce Para Servir.
Por Marcos Fabrício Souza Machado

Há quem diga que as escolas particulares
surgem do desejo de empreender, de
construir impérios, como vemos com
grandes universidades e corporações do
ramo. Mas pensando de forma micro, temos
centenas de escolas que nasceram de um
sonho. O Colégio Tec-X é uma delas.
Nosso lema “Transformando Sonhos,
Criando realidades” não é à toa, pois se
baseia na própria história de seus
mantenedores, que há muito tempo
compartilharam o sonho de transformar a
realidade dentro da área da saúde. Com a
educação,
muitos
sonhos
foram
transformados em realidade e o Colégio
hoje é referência na área da saúde, com
profissionais formados atuando em todo o
Brasil, com exemplos inclusive de atuação
no exterior.
Outra ideia que é senso comum é a de que a
educação existe para diferenciar, para
colocar pessoas em posições de destaque,
de superioridade aos demais. Mas a
educação quando é libertadora nos coloca
justamente na posição oposta, de nos doar
em prol dos nossos semelhantes, de
construir para que todos possam alcançar e

educação quando é libertadora nos coloca
justamente na posição oposta, de nos doar em
prol dos nossos semelhantes, de construir
para que todos possam alcançar e construir
seus próprios sonhos.
“Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou
um ser condicionado, mas, consciente do
inacabamento, sei que posso ir mais além dele.
Esta é a diferença profunda entre o ser
condicionado e o ser determinado. A diferença
entre o inacabado que não se sabe como tal e o
inacabado que histórica e socialmente alcançou a
possibilidade de saber-se inacabado (...).
Professores e alunos (liderança e pessoas), cointenção da realidade, são temas, não só na tarefa
de descobrir a realidade e, portanto, sabe
criticamente, mas a tarefa de recriar esse
conhecimento. E à medida que atingem esse
conhecimento da realidade por meio de reflexão e
de ação comum, eles descobrem a si mesmos como
seus re-criadores permanentes.”
-(Paulo Freire)

1. Inscrições realizadas por site oi presencial
2. Preenchimento de questionário para
avaliação primária da situação social do
inscrito.
3. Aplicação de prova de conhecimentos
básicos para verificação de conhecimentos de
matemática e português.
4. Entrevista presencial com os candidatos
pré-selecionados
pela
prova
de
conhecimentos e que se encaixam nos prérequisitos
de
renda
descritos
em
regulamento.
5. Visita domiciliar agendada.

Não existe área em que estas ideias sejam
mais latentes do que a área da saúde. A
percepção de que o que fazemos, fazemos
pelos nossos semelhantes; da construção em
prol do acolhimento de todos. A ideia de entrar
num hospital e trabalhar todos os dias não
vem antes que o desejo de salvar uma vida, a
vontade de vestir nossa roupa branca não vem
antes do desejo de curar um ferido. Ou seja, o
estudo aqui é totalmente dedicado ao servir.

Desta forma o Colégio Tec-x pretende 5 bolsas
de estudos 100% (1 para o curso de radiologia,
1 para o curso de estética, 2 para o curso de
enfermagem, 1 para o curso de imobilização).
Participe você também da prova de bolsa.
No Colégio Tec-x todos são bem-vindos!

Portanto, com o desejo de servir, o Colégio
Tec-x criou mais um projeto, uma prova de
bolsas social em que o foco é a adesão da
população mais vulnerável à realização do
sonho de atuar na área da saúde.
Historicamente o Colégio Tec-x trabalha com
concessão de bolsas de estudo, mas pela
primeira vez em sua história fará um processo
seletivo com bolsas de 100% exclusivas para a
população em vulnerabilidade social.

Marcos Fabrício

O projeto será ofertado da seguinte forma:

Gestor de Organização Escolar Tecx

Palavra do Diretor:
Por Ozenaide Souza

Aqui no Colégio Tecx a realização do sonho de nossos alunos complementam a
realização do nosso sonho.
Eu vivi isso. Minha primeira formação profissional é como técnica em Radiologia e hoje
o colégio tecx tem duas unidades escolares, mais de 70 funcionários e mais de 8000
alunos formados.
O Projeto “transformando sonhos, criando Realidades” brinda o desejo do meu coração
que é ajudar aquela pessoa que tem muito desejo de crescer e poucas possibilidades.

Ozenaide Souza
Diretora do Colégio Tecx

Dia da Mulher 2021:
Mostre Valor as
Mulheres
Por Fernanda Valinari

Em
tempos
atuais,
a
palavra
“empoderamento” vem tomando força e cada
vez mais, tornando-se um grande tema a ser
discutido com muito respeito.
O empoderamento feminino busca o direito
das mulheres de poderem participar de
debates públicos e tomar decisões que sejam
importantes para o futuro da sociedade,
principalmente nos aspectos que estão
relacionados à questão do tema.
Mulheres empoderadas são aquelas que
colocam o amor-próprio como ponto principal
para a sua autoestima. O que define a mulher
não é seu gênero e sim seus sonhos de vencer
na vida. A mulher busca cuidar da estética, não
para alcançar um “padrão de beleza” colocado
pela sociedade e sim ressaltar a o que há de
mais belo em cada uma.

na vida. A mulher busca cuidar da estética, não
para alcançar um “padrão de beleza” colocado
pela sociedade e sim ressaltar a o que há de
mais belo em cada uma.
Sabemos que no cenário atual, alcançamos
muitos direitos. A luta pelo preconceito, a
desvalorização e o desrespeito às mulheres, é
árdua e continua sendo pauta para grandes
encontros em prol destas temáticas.

Neste dia, o colégio Tec-x parabeniza todas as
mulheres que se empoderam e fazem a
diferença para que nosso mundo seja cada vez
melhor. Toda a nossa admiração à vôces que,
Fernanda Valinari
sem perder o encanto, são a maior força do
Fisioterapeuta Profª do curso de Estética do Colégio Tecx
mundo.

Boas Vindas
Aos Novos Funcionários
É com o maior prazer que o colégio tecx gostária de dar as
boas-vindas a Laiene e Vinícius a equipe Tecx. A partir de
agora vocês são novos membros da família e contamos com
vocês para melhorar a qualidade dos serviços que prestamos
ao nosso cliente, pois só assim conseguimos estar entre os
melhores.

Profissionalismo e atitude positiva serão a chave do seu e do
nosso sucesso. A equipe Tecx deseja sucesso em sua
caminhada aqui conosco. Conte com a gente, estamos juntos!

Laiene Anastacio

Vinícius Camacho

Boas Vindas
Aos Novos Alunos

Prezados Alunos. Sejam todos bem Vindos. Estamos
iniciando mais um semestre letivo e desejamos que este
seja muito produtivo e todos os esforços sejam
devidamente recompensados.
Quando sonhamos, sonhamos alto e grande, crendo num
futuro melhor e damos o primeiro passo nesta direção
transformando idéias em projetos, problemas em
caminhos, desejos em conquistas, sonhos em realizações.
A equipe do Colégio Tecx está disponível para ajudar no
que puder de modo a que atinjam seus objetivos com
sucesso!

CANETA

Aniversariantes do Mês

Feliz Aniversário!
Que a vida lhe dê mais e mais anos para viver!
Hoje é um dia especial que desejamos a você.
Vamos celebrar o seu dia com muita alegria.
Que essa fase de sua vida seja marcada por
realizações.
Parabéns.

Laiene Anastacio - 28/03

TIRINHA DO MÊS

