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Instalado canteiro de obras  da nova sede da
prefeitura municipal de Italva

Secretário de Meio Ambiente de Italva recebe Medalha
Tiradentes juntamente com membros do COSEMMA

                      No dia 25/07
os membros do
COSEMMA - Conselho de
Secretários Municipais de
Meio Ambiente do Noroes-
te - receberam uma das mais
importantes honrarias da
Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de
J a n e i r o : a M e d a l h a
Tiradentes.
                    O evento
aconteceu no auditório da
FECOMÉRCIO-RJ, em
Miracema e contou com a

presença do Deputado Estadual Carlos Minc, responsável pela entrega das medalhas aos
homenageados.
                  Entre outros secretários municipais que se destacaram pelos seus trabalhos com
resultados positivos em prol do desenvolvimento da política ambiental, esteve o secretário
Marcos Alberto Araujo (foto acima), que representou Italva como um dos secretários mais
atuantes em sua pasta, promovendo uma visão diferenciada em relação ao meio ambiente e
implantando uma dinâmica de contínua luta pela preservação da natureza em todo o municí-
pio.
                 A homenagem foi apenas uma complementação do apoio incondicional do gover-
no do Estado ao COSEMMA, estando a maior parte das secretarias de meio ambiente do
noroeste fluminense equipadas com viaturas, computadores, impressoras, notebooks, GPS,
máquina fotográfica etc, entre outros materiais indispensáveis ao desenvolvimento de suas
atividades.
                O secretário Marcos Alberto disse que a medalha, além de uma honra, representa
um incentivo e o reconhecimento de todo um trabalho que tem realizado graças ao esforço de
sua equipe, a participação do população e, principalmente, a linha administrativa do prefeito
Leonardo Guimarães que inclui o meio ambiente como uma das prioridades de seu governo.

1 FestCross agita Italva na terra e no ar

                   Disputa teve seis categorias e premiação de R$ 5 mil. Enquanto os motores
roncavam na pista da Fazenda Experimental, um helicóptero promovia passeios panorâmi-
cos sobre a cidade. Veja fotos e matéria na página 4.

              A Prefeitura Municipal de Italva terá sua própria sede
em breve. O canteiro de obras já foi demarcado nas margens
da BR 356, ao lado da Delegacia Legal, no bairro São Cae-
tano e será uma parceria do Governo Municipal com o Go-
verno do Estado do Rio de Janeiro, através do “Programa
Somando Forças”.
           A liberação para a construção foi assinada pelo pre-
feito de Italva, Leonardo de Souza Guimarães e o Secretário
Estadual de Obras, Hudson Braga. Participou também da
assinatura, o prefeito de Cardoso Moreira, Genivaldo
Cantarino e outras autoridades.
            O orçamento estimativo da obra gira em torno de
3,2 milhões de reais e segundo o prefeito a obra possibilitará
uma grande economia em alugueis, onde os valores gastos
com os mesmos, futuramente serão utilizados em obras e ser-
viços públicos para a população italvense.
            O Centro Administrativo de Italva funcionaria nos altos
da rodoviária tão logo houve a inauguração daquela obrra,
mas continuou funcionando no antigo casarão pertencente ao
Estado, na Fazenda Experimental onde foi instalada desde a
emancipação em 1986.
          A obra vem confirmar o acelerado crescimento e va-
lorização imobiliária do mais novo bairro de Italva, onde já
estão instalados a Delegacia Legal, o Fórum onde também
funcionam a Defensoria Pública e o Cartório Eleitoral da 141ª
ZE, o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros, Detran,
Sede da Associação de Lavradores, várias igrejas, variados
ramos de comércio, além do Horto Municipal e das secreta-
rias municipais de obras, estradas vicinias, agricultura e meio
ambiente.
          A grande luta dos moradores agora é pela conquista
do direito de propriedade dos seus imóveis com a liberação
das autoridades para que as escrituras sejam lavradas.

                        A nova sede da prefeitura de Italva, na verdade o novo Centro Administrativo do Poder
Executivo Municipal, se localizará na esquina da Avenida Erivelton Alves Marinho com a BR 356,
bem ao lado do prédio de 148ª Delegacia Legal e em frente a rodoviária.
                     A área ocupará menos de 1/4 de todo o espaço vazio existente no local, mas segundo
as informações de pessoas ligadas à administração, absorverá todas as secretarias e departamentos
burocráticos, atualmente espalhados por vários imóveis particulares alugados na cidade e no inteerior.

            A Prefeitura Municipal de Italva, através da Secretaria Municipal de Agricultura e do
Programa “Estradas da produção”, do Governo Estadual, está realizando diversos serviços
de limpeza, ensaibramentos, manilhamentos, patrulhamentos, aberturas de poços, bebedou-
ros para animais, tanques para piscicultura nas comunidades de Ilha da Palha, Marimbondo,
Santa Helena, Ponte de Tábua, Duas Barras, Alegria e Boa Sorte.

O Secretário da Pasta,
Ledir Rangel, esteve recen-
temente na estrada de
Varginha, divisa de Alegria
com Barro Branco, acom-
panhado dos produtores
Luís Carlos dos Santos Bar-
ros e Vanderson Rocha, re-
alizando junto com a sua
equipe o aterramento de áre-
as baixas e limpeza, visando

a recuperação das estradas e viabilizando aos moradores locais uma melhor condição de
tráfego, tanto para os mesmos, quanto para os visitantes, incentivando a produtividade
agrônoma. A Secretaria Municipal de Agricultura e Estradas Vicinais comunica aos morado-
res dos distritos adjacentes ao município  e dos bairros pertencentes a cidade, que a solicita-
ção de agendamento de serviços deve ser feita na própria secretaria no Bairro São Caetano
ou pelo telefone 27832757. (italvaemfoco.com.br)

Prefeitura de Italva realiza esforço conjunto para melhorar estradas vicinais
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITALVA

        Sempre participando do crescimento de Italva

Economia e qualidade PADARIA
ITALVENSE

Pães fresquinhos a toda hora
Bolos, tortas e lanches em geral

Sabor e Qualidade
À margem da BR 356
no bairro da Saudade
Direção de EUCEMIR
Tel (22) 2783.2619

         A jovem italvense Gyslaine Gonçalves de Matos, 26 anos,
filha do fotógrafo Gilmar Sana e Elza, embarcou no dia 14/08
para a cidade de Carbondale, no Estado de Illinois nos Estados
Unidos, para aprimorar seus estudos na medicina.
      Gyslaine estudou no extinto Colégio Cantinho Verde e no
Colégio Estadual João Guimarães em Italva e agora está cursan-
do medicina na Faculdade Estácio de Sá no Rio de Janeiro.
        A futura médica foi selecionada no Programa “Ciências sem
Fronteiras” do Governo Federal e ficará no país norte americano
por um ano e meio.
           Também o jovem
italvense Matheus Rangel,
filho de Julinho da Eromac

e Rosângela Rangel, embarcou na última semana de
agosto para os Estados Unidos.
           Ele é aluno de Engenharia Mecânica e foi sele-
cionado no mesmo Programa “Ciências sem Frontei-
ras” do Governo Federal e ficará em Melbourne, na
Flórida, por igual período de um ano e meio.
         Matheus estará aprimorando seu inglês e tam-
bém seus estudos na área da Engenharia Mecânica na
Florida Institute of Technology.

Jovens italvenses embarcam para os Estados Unidos em
busca de aprimoramento nos estudos

                 Através dos esforços do Prefeito Leonardo Guimarães, uma nova praça avaliada em R$ 500 mil será brevemente
construída na Rua Gabino Salles no Bairro da Saudade em Italva. O edital de licitação já foi publicado no Diário Oficial do
Estado e assim que o certame estiver concluído a obra deve começar.

Publicado edital para construção de praça no Bairro da Saudade

            O colunista do site italvaemfoco e músico italvense
Adilton do Nascimento, esteve com um dos ícones da músi-
ca mundial durante o Festival de Blues e Jazz de Rios das
Ostras, evento que Adilton cobriu para a sua coluna “Falan-
do de Música”. AL JARREAU é cantor e compositor ameri-
cano com mais de 25 discos lançados. Vencedor de sete
Grammys, sendo o único a vencer o prêmio em três catego-
rias distintas; Jazz, Pop E R&B. Também ganhou uma estrela
com seu nome na Calçada da Fama em HOLLYWOOD.
AL JARREAU  fez questão de beijar a clave de  Fá que
Adilton carrega em seu cordão e levou os 3 cds do músico
para seu país, onde nosso colunista ganhou um curso de mú-
sica. Desta forma, mais uma vez, Adilton do Nascimento re-
presenta o talento italvense diante de um dos maiores músi-
cos do planeta em um dos maiores eventos do gênero do
país. (italvaemfoco.com.br)

Cantor americano prestigia músico
italvense

Em setembro o
jornal

UR--GENTE
completa 30 anos

de circulação e
registro da

história de Italva.
Aguarde nossa
edição especial

30 ANOS
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           A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e a Biblioteca Pública
Machado de Assis, em parceria com a Sociedade Bíblica doBrasil (SBB), realizaram no dia
25/08, cerimônia na Câmara de Vereadores para entrega de Bíblia em Braile. O município de
Italva foi o segundo em todo o Estado do Rio de Janeiro a receber esse presente.
          O projeto Sociedade Bíblica do Brasil foi esclarecido pelos Pastores Acyr de Gerone
Junior e Dani Paes, os quais disseram que a Sociedade tem mais de 200 anos e doa exempla-
res aos deficientes visuais, objetivando resgatar valores morais e éticos como amizade, res-
peito, obediência dos filhos para com os pais e amor ao próximo, utilizando as histórias da
Bíblia para educar sem defender doutrinas religiosas.
          O Secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Cláudio Moisés Silva, representou
o Prefeito Leonardo Guimarães que não pode comparecer ao evento devido a compromis-
sos agendados no Rio de Janeiro. Na oportunidade, o secretário entregou simbolicamente
uma Bíblia em Braile ao deficiente visual Camilo.
         A diretora da Biblioteca Pública Machado de Assis, Mônica Navarro, também falou
aos presentes destacando a importância da leitura enquanto literatura cultural, oferecida gra-
tuitamente aos usuários do acervo. fonte: Ascom PMI

Biblioteca Municipal recebe e distribui
Bíblia em braille para deficientes visuais

          Vários representates da sociedade e alunos compareceram no evento

             Começou no dia
18/08, em todo o Estado do
Rio de Janeiro, a campanha
de vacinação contra a He-
patite A.  A vacina, aplicada
em uma única dose e
direcionada a crianças de 1
ano a 1 ano, 11 meses e 29
dias, foi inserida no Calen-
dário Nacional de Vacina-
ção do Sistema Único de
Saúde (SUS) a partir deste
mês. A meta estipulada pelo
Ministério da Saúde é vaci-

nar 95% do público-alvo em um ano, o que totaliza 3 milhões de crianças em todo o país. A
doença é contraída por um vírus que atinge o fígado. De acordo com a Organização Mundial
de Saúde (OMS), no Brasil, estima-se que ocorram por ano 130 novos casos a cada 100 mil
habitantes. A principal forma de contágio da doença é a fecal-oral, por contato entre as
pessoas infectadas ou por meio de água e alimentos contaminados.
Em Italva, a criança pode ser vacinada no CAIC (Centro de Atenção Integral à Criança) na
Rua Amélia Mota no Bairro Saldanha da Gama. “As mamães devem estar atentas e aprovei-
tar a atualização da caderneta para vacinar o bebê contra a Hepatite A. Além disso, as
crianças na faixa etária estipulada pelo Ministério da Saúde que estão com o calendário em
dia também devem ser levadas a um posto para que seja aplicada a vacina”, explica a chefe
do Setor de Imunização da Secretaria de Saúde, lembrando que é necessária a apresentação
da carteira de vacinação. (fonte: italvaemfoco.com.br)

Começa campanha contra a hepatite “A”

                    A Prefeitura de
Italva, através da Secretaria
Municipal de Planejamento e
Administração, implantou o
contracheque online. De
acordo com o secretário
Carlos Alberto da Costa, a
medida vai proporcionar,
além da economia de recur-
sos com a impressão de do-
cumentos, a redução de tem-

po disponível dos servidores do departamento de recursos humanos necessários à impressão
dos documentos. “Esta ação é resultado de um trabalho em equipe que não mede esforços
para aperfeiçoar os nossos recursos”. Segundo o prefeito Leonardo Guimarães, o contra-
cheque online é uma iniciativa moderna e consciente, que visa adotar medidas eficientes e
transparentes para o funcionalismo público municipal.
Como acessar?
                O acesso é realizado de maneira individual. Para acessar o sistema, o servidor
acessa o portal oficial da prefeitura (www.italva.rj.gov.br) e clica em contracheque on-line
digitando o número da matricula com dígito e CPF (somente números).

Direto de Italva para todo o Brasil!!!

Av. José Luis Marinho, 230 - Parque Industrial
Tel (22) 2783.1322 / 1051 - ITALVA - RJ

          Direção de Alonso Delpino Lopes Filho

             Já no final desta edição
uma notícia surpreendeu e cho-
cou o povo italvense: Morreu no
dia 31/08 o radialista Renato
Nunes. Ele era natural de Cam-
pos dos Goitacazes, morava em
Italva e trabalhava na Rádio Ali-
ança AM há cerca de seis anos.
           Ele também era assessor
diocesano da Pastoral da Comu-
nicação na Diocese de Campos
dos Goytacazes.
          Segundo informações, o ra-
dialista foi vítima de uma parada
cardíaca por volta das 13:30 ho-

ras de domingo quando chegava ao Hospital São José do Avaí, em Itaperuna.
            A notícia pegou os italvenses e ouvintes da emissora de surpresa e causou grande comoção. Seu
corpo foi velado na Capela do Semaf em Italva e, após missa de corpo presente na Igreja Matriz, sepultado
no cemitério do Caju, em Campos.
        Renato Nunes apresentava diariamente o Programa Show da Manhã na Rádio Aliança AM,  tinha 49
anos era solteiro e não deixou filhos.

Morre o radialista Renato Nunes da Aliança AM

             O prefeito de Italva,
Leonardo Guimarães, rece-
beu os manuais e assinou os
Termos de Cooperação Téc-
nica dos Planos Municipais
de Gestão Integrada de Re-
síduos Sólidos e dos Planos
Municipais de Saneamento
Básico. "A implantação des-
sas ações representa um
grande avanço social e na
preservação do meio ambi-
ente, com a proteção da saú-
de pública e aumento da qua-
lidade ambiental pelo fecha-
mento dos lixões", ressaltou
o prefeito.
              A solenidade de as-
sinatura e entrega dos manu-
ais ocorreu na Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro
- Firjan Campos. Na ocasião
participaram outros prefeitos,
diretores de comitê, entre
outras autoridades.

Italva assina
Termo de
C o o p e r a ç ã o
ambiental

Implantado o contracheque online para
servidores italvenses
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É NOSSA!!!

Há 29 anos registrando a história desse povo
Em 1984 surgia a Folha de Italva, depois o Vale do Muriaé e em 2000 passou a chamar-se Jornal UR-Gente

UR-GENTE

             Aconteceu nos dias 23 e 24 de agosto, na Fazenda Experimental de Italva, ao lado
da sede da prefeitura, o 1º Fest Cross com disputa em seis categorias e premiação de R$ 5
mil e troféus. O organizador Harlan Nogueira, empresário do ramo de vidraçaria na cidade,
comemorou o sucesso do evento que contou com a presença de centenas de pessoas nas
margens da pista e dezenas de competidores de toda a região.
            Enquanto os motores roncavam no solo, um helicóptero particular fazia voos aéreos
sobre a cidade  e apesar do preço de R$ 60 por três minutos de aventura, o espaço aéreo de
Italva ficou movimentado. As pessoas fizeram fila para o passeio panorâmico e o aparelho
não parou. O repórter fotográfico Gilmar Sana aproveitou para fazer vários registros aéreos
da cidade. Fotos: Gilmar Sana

Motocross agita Italva na pista e no
espaço aéreo

               Além das motos, o helicóptero também foi uma das atrações do Fest Cross fazen-
do a adrenalina dos passageiros fluir da mesma forma que nos pilotos competidores.

                     Quem nunca tinha visto Italva desse ângulo pode comprovar que a cidade é
mesmo uma das mais lindas da região, dividida ao meio pelo rio Muriaé e com vasta arborização
que lhe dá um clima ameno e sempre agradável.

             E no ultimo final de semana mais uma equipe foi classificada para as semifinais do
Campeonato de Futebol Society do Comércio de Italva 2014. Com uma vitória de 4 a 0
sobre o Supermercado Ideal, Scayner também garantiu  100% de aproveitamento e con-
quistou a 2º vaga do grupo B. Os gols foram marcados por Mágno (2) e Sandro (2). Na
outra partida da noite a DEC Distribuidora goleou a Motokinha por 7 a 2 e ficou muito perto
de garantir uma vaga na próxima fase. Fernando Cunha(3), Vinicius(2), Jason(1) e Fernando
Mendes(1) marcaram para DEC. Já Eliseu e Gustavo descontaram para a Motokinha.

          Saiu a primeira equipe classificada para as semifinais do Campeonato de Futebol
Society do Comércio de Italva 2014. Com 100% de aproveitamento, a Calpar (com unifor-
me de Baleba Rações) venceu no dia 26/08 o Supermercado Ideal por 3 a 1 e fechou sua
participação na primeira fase com cinco vitórias em cinco jogos. Os gols foram marcados por
Marcos Vinicius(2) e Riquinho(1). Já Maurício descontou. No outro jogo a Scayner venceu
a Alternativa Granitos por 4 a 1 com gols de Mágno(2), Antônio Henrique(1) e Gessé(1).
Marcelo descontou para a Alternativa e se isolou na artilharia.

Campeonato Society tem dois semi-finalistas

Resultados até o fechamento desta edição. Novas informações no próximo jornal.

           Jogando em seu gra-
mado no dia 16/08, o Nova
Aurora, também chamado
de “Colorado da Guarnéri”
recebeu a equipe campista
do Real Madrid e aplicou
uma sonora e alardeante
goleada de 13 x 2. Os gols
do Nova Aurora foram mar-
cados por Leandrinho (6),
Edelmarcos (3), Alceu (1),

Gean Pacheco (1), Lucas (1) e Gean Papão (1).
               O resultado mostrou que a equipe está preparada para qualquer campeonato mu-
nicipal ou regional que for organizado, mas não se tem qualquer notícias de evento nesse
sentido, principalmente em Italva, onde o esporte - mais precisamente o futebol - há muitos
anos não tem mais o apoio das autoridades e as grandes partidas entre as equipes locais são
vibrações do passado. (foto: Gilmar Sana)

13 x 2. Isso mesmo. Goleada histórica do
Nova Aurora sobre o “Real Madrid”


