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, Presidente Vargas nO 650 - 10 Subsolo - Edifício
Premier - Nova Itapevi - Itapevi - Sp' e far-se-á
realizar em primeira convocação às 17h30
(dezessete horas e trinta minutos), com
presença da maioria absoluta dos associados
presentes, ou em segunda convocação às
18hOO(dezoito horas), com qualquer número
de sócios quites com a entidade. Poderão votar
e ser votados os associados que preenchem os

requisitos previstos no Estatuto e que adquiram a
condição "em dia" com suas obrigações junto à

Acita.

Eleições Acita: Diretoria Executiva 2019
~
../

Conforme calendário oficial da Associação
Comercial e Industrial de Itapevi (Acita), novembro
é marcado pela eleição para composição dos
membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Consultivo para o ano de 2019. Concluídas no
último dia 26 de outubro, as inscrições das
chapas para concorrer ao pleito seguem as
diretrizes do Estatuto Social da associação, de
acordo com o presente edital publicado na nossa
sede para conhecimento de todos.

A votação acontecerá no próximo dia 26 de
novembro durante Assembleia Geral Ordinária, na Avenida

Para mais informações, entre em contato com a nossa administração pelo telefone (11) 4141-3750.

Outubro Rosa, em prol da pre-
venção ao câncer de mama em
mulheres, sobre a conclusão das
obras do Centro Integrado de
Saúde a ser inaugurado pela ad-
ministração pública em breve,

O mês de Outubro começou com a além da atualização das rotinas
reunião periódica do Conselho Municipal deste grupo de trabalho. A Acita
de Saúde nesta quinta-feira, dia 04. Entre é representada pelo associado da
as pautas do encontro, os conselheiros Clínica Odontológica Itadent,
tiveram ciência sobre o início da campanha Daniel Hiroaki Yashiki.

ADVOGADOS EM DESTAQUE

entrega de honrarias aos
Advogados em Destaque do
Ano, de acordo com a Lei nO
2496 de 25 de Setembro de
2017. Entre os homenagea-
dos da noite, recebeu o título
a advogada e diretora de

A Câmara Municipal de Atividades Sociais e Culturais
Itapevi realizou no dia 18 de ou- da Acita, Patrícia Gonçalves
tubro uma sessão solene de Silva Mendizabal. Parabéns!

NOVOS ASSOCIADOS

rJotR~MÃO
ADVOCACIA

Damos às boas vindas ao novo
associado que integra o quadro da

Associação Comercial e Indus-
trial de Itapevi: Leão Romão Ad-
vocacia. Traga a sua empresa pa-
ra aAcita econheça asvantagens
que podem alavancar o seu
negócio! Mais informações, ligue
para (11) 4141-3750.

Em parceria com a Universidade
Mackenzie, a Associação Comercial e
Industrial de Itapevi promoveu no dia
27 de outubro o primeiro curso de
capacitação sobre eSocial, ministrado

pela professora Deolinda
Silvia Tareiro. Acompanhe o
calendário de eventos da
Acita pelo site
(www.acita.com.br) ou pelas
redes sociais para não perder
a oportunidade de se
profissionalizar cada vez
mais e se destacar com a sua
empresa!

http://www.acita.com.br


Apesar do amplo e diverso sentido no estudo epistemológico da
palavra, nos limitaremos à uma introdutória, mas não menos
importante, a abordagem da visão conceitual e evolutiva da expressão
"Direitos Humanos no Brasil e suas implicações no Direito à
Cidadania". Mas antes, não podemos deixar de mencionar
algumas declarações de direitos que influenciaram
nossa concepção sobre essa temática no Brasil.

Nessas perspectivas, as declarações de Thomas
Jeferson na Declaração de Independência de 1776
nos Estados Unidos. Por conseguinte, na França, a
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
promulgada em 26 de agosto de 1789. Por último, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos
aprovada pela Organização das Nações Unidas em
1948.

Os Diretos Humanos aqui, devem ser entendidos
como exigências que atendem às necessidades básicas da
dignidade humana. Apesar do que, recorrentemente, esse termo é
erroneamente apresentado como uma expressão pejorativa,
associando "direitos humanos" como "mordomias que somente
beneficiam os bandidos". São vários os motivos que contribuem para
essa construção estereotipada em torno dessa expressão, mas um dos
motivos é que, no Brasil, essa expressão está fortemente associada aos
militantes políticos de oposição, que lutaram no processo contra o

autoritarismo instàlado pelo Golpe Militar de 1964, a favor dos direitos
básicos de todos tis cidadão .

Apesar de t~rmos herl:fado um discurso de banalização dos
direitos hu'manos, esses direitos não devem ser confundidos

como luma proteção apenas à uma parcela da população,
tida como do "mal" ou até mesmo do "bem", mas como
a própria expressão diz, todo ser humano deve gozar

I
de proteção aos seus direitos básicos à vida.

Finalmente, tal histórico, da luta pela
discussão e garantia dos direitos fundamentais de
cada cidadão, no país, terminou por tornar-se
parte da Constituição Federal do Brasil de 1988,
promulgada após a reabertura do regime
qemocrático brasileiro. Tida como a "Constituição

Cidadã" entre a opinião jurídica internacional, o texto
da Cohstituição é referencial e modelo para a inclusão dos

direitos humanos entre os Estados que busquem adotar a
cidadania democrática como princípio fundamental.

Porprofessor Robson Andrade Costa - graduado em História e pós-
graduado em História, Sociedade e Cultura pelo PUC-SP Atualmente é
professor universitário no Faculdade Aliança Educacional do Estado de
São Paulo (FAEESP). Tem experiência no órea de Educação e História,
com ênfase em História Moderno e Contemporâneo.
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