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DIA INTERNACIONAL
DA MULHER
O dia 8 de março e seu impacto

Oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975,
o Dia Internacional da Mulher é comemorado desde o início do
século 20.
Essa data especial é considerada feriado nacional em vários
países, como a Rússia, onde as vendas nas floriculturas se
multiplicam nos dias que antecedem a data, já que homens
costumam presentear as mulheres com flores na ocasião.
Na China, as mulheres chegam a ter metade do dia de folga no 8
de Março, conforme é recomendado pelo governo (mas nem
todas as empresas seguem essa prática).
Já nos Estados Unidos, o mês de março é um mês histórico de
marchas das mulheres.
No Brasil, a data também é marcada por protestos nas principais
cidades do país, com reivindicações como igualdade salarial e
protestos contra a criminalização do aborto e a violência contra a
mulher.
O dia 8 de março cai em um domingo nesse ano, não é feriado,
porém é um dia lembrar e reconhecer a importância das
mulheres em nossa sociedade.
Fonte: BBC BRASIL
(https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43324887)
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RETORNO DAS
REUNIÕES
GERAIS
No ano de 2020 teremos nossas reuniões
gerais novamente para todos
os funcionários da Academia Flipper.
A primeira reunião será no dia 7 de março.

O SUCESSO NASCE DO QUERER,
DA DETERMINAÇÃO E
PERSISTÊNCIA EM SE CHEGAR A
UM OBJETIVO. MESMO NÃO
ATINGINDO O ALVO, QUEM
BUSCA E VENCE OBSTÁCULOS,
NO MÍNIMO FARÁ COISAS
ADMIRÁVEIS
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AULA ESPECIAL DE
PÁSCOA

Aula de Pilates especial no período da Páscoa
A professora Sueli está preparando uma aula especial de pilates
no dia 13 de Abril às 18h30 no salão de ginástica.
Faça planos para vir e aproveite e traga seus amigos!

FUNCIONÁRIOS
ANIVERSÁRIANTES
MARÇO

ABRIL

1 - PATRICIA COUTO (COORDENAÇÃO)
26 - FRANCISCA "QUINHA" (APOIO)
26 - PROFº SARDINHA (JIU JITSU)
26 - PROFº FELIPE (KEMPO)
29 - PROFº ANGELO (MUSCULAÇÃO)

1 - ILSA (APOIO)
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JOSÉ DE ALENCAR

EVENTO DE
KRAV MAGA
Para o dia das mulheres, ao invés de um dia
especial, resolvemos fazer um mês inteiro
especial! Serão aulas diferentes com matérias
vistas em seminários e com um foco
específico!
Daremos
início
com
uma
palestra
introdutória nos dias 02 de Março na
Academia às 19h e dia 03 de Março na
unidade da lapa as 18h30.
E para as mulheres o nosso segundo presente:
a
mensalidade
de
Março
totalmente
GRATUITA para as que vierem na palestra!

PÁSCOA
ACADEMIA
FECHARÁ NO DIA
10 E NO FERIADO
DE TIRADENTES 21
DE ABRIL
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