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A ESTAÇÃO
É NOSSA!!!

Há 30 anos registrando a história desse povo
Em 07/09/1984 surgia a Folha de Italva, depois o Vale do Muriaé e em 2000 passou a chamar-se Jornal UR-Gente
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Italva vive passagem de ano sem motivação
        Para quem pediu muita paz no ano novo, Italva talvez tenha sido o lugar ideal para se
passar a virada de 2014 para 2015. Sem qualquer programação especial promovida pela
prefeitura para a comemoração do reveillon, os italvenses tiveram que organizar suas própri-
as festas ou dormir mais cedo. Alguns poucos fogos de artifícios vindos de residências parti-
culares espolcaram no céu da cidade anunciando a chegada do ano novo.
        O prefeito da cidade preferiu passar a virada de ano nas areias de Copacabana e
depois participou da posse do governador Pezão. Os vereadores se dispersaram e só foram
vistos no dia 1º quando emposaram a nova mesa diretora da Câmara.
             Pelas ruas o que mais chamou a atenção foi a passagem da Folia de Reis “Estrela do
Mar” (abaixo), que a convite de um morador de Italva, veio de Cardoso Moreira saudar
2015. (italvaemfoco e fotos de Gilmar Sana)

           A mesa diretora da Câmara Municipal de Italva para o biênio 2015/2016 tomou
posse no dia 01/01/2015. O procurador da casa, Antônio Bendias, foi o responsável pela
cerimônia até o momento em que passou para o presidente empossado vereador Wilson
Nogueira. João Nogueira, Mazinho Macedo, Zico Melo e Joel Enfermeiro completam a
mesa diretora.  A sessão especial contou com a presença de membros da comunidade, do
ex-vereador Antônio Amaral, do representante da OAB Dr. Francisco Bastos e do Pr. José
Geraldo, que apresentou duas canções. Ao final foi servido um coquetel aos presentes. Os
vereadores Dinho da Farmácia e Ademir Cararine não compareceram. (Gilmar Fotos)

          Como tinha que
cumprir agenda oficial
no dia 1º de janeiro
pela manhã na posse
do governador Luiz
Fernando Pezão na ca-
pital fluminense, o pre-
feito Leonardo Guima-
rães aproveitou para
assistir o réveillon na
Praia de Copacabana
em companhia de seu
irmão e secretário de
fazenda Dennis Guima-
rães.  Foto: Facebook

      O prefeito de Italva
Leonardo Guimarães,
acompanhado pelo prefeito
de Cardoso Moreira Gegê
Cantarino, esteve no dia 01/
01/15 na Assembleia
Legislativa do Rio para par-
ticipar da solenidade de pos-
se do Governador Luiz
Fernando Pezão e de seu
vice Francisco Dornelles.
      Na última eleição
Leozinho apoiou o governa-
dor eleito em sua cidade e
tem a esperança de que

Pezão retribuirá os votos conquistados em Italva com parcerias importantes que ajudem o
desenvolvimento do município. (Italvaemfoco.com.br)

                                       Vista parcial de Italva que já se acostumou a ficar deserta nos grandes feriadões

Prefeito curte a queima de fogos em Copacabana

Prefeitos de Italva e Cardoso Moreira na
posse do governador Pezão

Empossada a nova Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Italva

        Da esq. p/dir. João Nogueira, Mazinho Macedo, Zico Melo, Wilson Nogueira e Joel Enfermeiro
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Tudo para seus animais - Fale com Júnior
Tel. (22) 9890.5848 - BR 356 - Bairro da Saudae

Parceria e Eficiência
Consultas de SPC e SERASA

Ligue: 2783.2289

ACIAI
Associação Comercial,

Industrial e Agrícola de Italva

Câmara Municipal
2783.1122

------------------------
Prefeitura Municipal

2783.5000
-------------------------

Fórum
2783.2880

--------------------------
Cartório Eleitoral

2783.1323
-------------------------
Ministério Público

2783.4092
------------------------

Juizados Especiais
2783.2199

-------------------------
DPO

2783.1301 / 190
------------------------

148º DP
2783.2593

-------------------------
Correios

2783.1200
-------------------------
Conselho Tutelar

2783.2006
-------------------------

Detran
2783.1555

-------------------------
Disque Denúncia

3822.1177

TELEFONES
ÚTEIS DE

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
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          O músico e  colunista do site italvaemfoco Adilton do
Nascimento, que também gerencia a empresa CALCAMAR,
recebeu em Italva na última semana do ano de 2014 o
renomado pianista e tecladista Adaury Júnior. O músico toca
com uma das maiores intérpretes da atualidade, Leny
Andrade. Junto com o pianista veio o atual baterista do can-
tor Luiz Melodia, Vitor Vieira.
         Adilton, em contato com responsáveis pela secretaria
de cultura, tentou promover uma apresentação na Praça da
Matriz para aproveitar a rara visita de músicos tão bem con-
ceituados, porém não obteve sucesso. Sua intenção tinha tudo
para marcar uma passagem de ano mais movimentada na ci-
dade que ficou entregue a poucos moradores por falta de
atração.

Músico italvense recebe
visita de músicos da MPB

Botafoguense esquece a segundona e veste a camisa para
curtir a Folia de Reis com os netos
             O comerciante Gilson de Souza Leite, sócio-proprietário da loja O Baratão, no
calçadão do centro de Italva, deixou de lado as gosações pelo rebaixamento de seu time de
coração, o Botafogo, e vestiu a camisa do clube para recepcionar a folia de reis “Estrela do
Mar” que veio de Cardoso Moreira exclusivamernte para se apresentar em sua residência.
                Acompanhado dos netos, Gilsão ofereceu um farto jantar aos foliões com direito a
pernil assado e ainda recheou a bandeira com alguns reais.
              A apresentação de folias na residência de Gilson já é uma tradição em Italva e os
próprios mestres-foliões o procuram com antecedência para agendar uma visita nos finais de
ano.

FELIZ
2015
são os

votos de
toda a
equipe

do
Jornal

Ur-Gente
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Tel. (22) 2783.1252 / Telefax: (22) 2783.1000
E-mail: calcarioparaiso@uol.com.br
Site: www.calcarioparaiso.com.br
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           A empresa Calpar promoveu no dia 24/12/14 a tradi-
cional Festa de Natal para as crianças da comunidade em
sua sede social em Cimento Paraíso. Foram servidos cachor-
ros-quentes, pipoca, picolé, refrigerante e algodão doce. Um
parque foi montado para a criançada se divertir à vontade.
Palhaços e animadores abrilhantaram a festa, mas o ponto
alto foi a chegada do Papai Noel. O bom velhinho ficou ro-
deado pelos pequenos que receberam presentes ao final da
festa. (Fotos: Gilmar Sana)

CALPAR faz a festa de Natal
em sua sede social

FOTO
GILMAR
Digitalizando seus

momentos

ITALVA-RJ
(22) 2783.2788
(22) 9.9817.6150

        Filho do ex-prefeito de
Italva Darli Ancelmé, Antô-
nio Elias Figueiredo Ancelmé,
28 anos, foi eleito pela pri-
meira vez a um cargo públi-
co no pleito de 2012 com
243 votos.
          Na ocasião, em sua
primeira entrevista ao “O Di-
ário do Noroeste”, disse que
a convivência indireta com a
política durante o mandato de
seu pai poderá contribuir
para o desenvolvimento de
Italva e que lutará para hon-
rar cada voto obtido.
         Ocorre que, atualmen-
te, o vereador eleito pela co-
ligação DEM/PRP/PSDB
poderá perder o mandato

devido a quantidade de falta às sessões da Câmara no ano
de 2014, que foram muito além do permitido em lei. Foram
31 faltas quando o máximo permitido são 26.
         A cadeira de Antônio Elias Ancelmé deverá ser solici-
tada à regional do PRP pela primeira suplente da coligação,
Marinete da Silveira Barcelos Teixeira, a Marinete do Morro
Grande, (foto menor) que obteve 176 votos.
         Como Antônio Elias mudou de partido, ingressando no
Solidariedade, Marinete acredita que a direção regional do
PRP vai solicitar à presidência da Câmara de Italva a cadeira
do vereador que, segundo comentários na cidade, após ca-
sar-se com uma médica, a Dra. Pâmela, que é de Itaperuna,
passou a residir naquela cidade.
         No município de Italva os comentários no meio político mostram uma certa decepção
com o vereador, que surgiu com um discurso de renovação e não tem demonstrado interesse
nas questões que se referem à cidade. Faltou quase a metade das reuniões da Câmara.
        Caso a direção regional do PRP acate o pedido de Marinete, caberá ao presidente da
Câmara, Wilson Nogueira, fazer cumprir a lei. (FONTE: BLOG AVELINO FERREIRA)

Suplente quer a vaga de vereador que teria
faltado mais de metade das sessões

          Os alunos do Projeto Inclusão Cultural da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e
Lazer de Italva, se apresentaram no Espaço das Artes, sob orientação da professora de
música Renata Schuwartz.
         O projeto atende mais de 20 alunos de todas as instituições de ensino, sendo em sua
maioria, da rede publica municipal.
         Na ocasião, tiveram a oportunidade de apresentarem para o público presente um pou-
co daquilo que aprenderam durante todo o ano, com repertório diversificado. Além das aulas
de teclado, a maioria dos alunos também participa de aulas de teoria musical e canto coral.
Ascom - PMI

Alunos do Projeto Inclusão Cultural se
apresentam ao público

    O italvense Jomar
Monzato conquistou o quin-
to lugar no Mountain Do De-
serto do Atacama.  A região
norte do Chile até a fronteira
com o Peru abriga o deserto
mais alto e árido do mundo.
         O Atacama possui cer-
ca de mil quilômetros de ex-
tensão e existem poucas ci-
dades ou vilas nesta região.
Como chove pouco, as tem-
peraturas variam entre 0ºC à
noite e 40ºC durante o dia.
Foram nestas condições que
o atleta italvense Jomar
Monzato cumpriu mais um
desafio: uma corrida de 42
km de extensão.
          O percurso compre-
endeu áreas de chão batido,
trilhas entre cânions, sítios ar-
queológicos e muita areia. Os
trechos de dunas foram os
considerados mais difíceis,
não somente pelo fator areia,
mas sobretudo por causa das
grandes subidas nas dunas. O
Mountain do Deserto do
Atacama foi promovido por
uma empresa brasileira e
aconteceu na região que ba-
tiza a corrida, no Norte do
Chile, a 2.400m de altitude e
com umidade beirando os
5%. O atleta italvense com-
pletou a prova em
03h46min47.

Italvense fica em
5º no deserto de
Atacama
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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

Todo final do mês o jornal
UR-GENTE está na banca do

Rogério Furtado, na descida da
ponte, onde você encontra ainda as

demais publicações do país

A Prefeitura Municipal de
Italva, através da Secretaria
Municipal de Assistência So-
cial, via Centro de Referên-
cia de Assistência Social
(CRAS), realizou no dia 17
de dezembro, no Espaço da
Melhor Idade a festa de Na-
tal com as famílias
referenciadas ao CRAS, com
a distribuição de brindes e
cada usuário recebeu de re-
cordação uma lembrança de
Natal, onde foi servido um
delicioso lanche a todos os
presentes.
      No evento, toda a equi-
pe do CRAS agradeceu a

todos que se fizeram presentes e colaboraram para que as atividades durante o ano de 2014,
tivessem grande êxito. A Secretária de Assistência Social, Cristina Rios, desejou um Feliz
Natal e Próspero Ano Novo a todos os presentes, e um agradecimento em especial a Equipe
do CRAS por sua integração e participação efetiva nas ações sociais do Município.
      Atualmente, o CRAS do Município de Italva acompanha famílias onde tem crianças,
adolescentes, portadores de necessidades especiais e grupos de mulheres com trabalhos
socioeducativos, orientações psicossociais, com a finalidade de promover o acesso e usufru-
to de direitos, além de contribuir na melhoria da qualidade de vida. (ASCOM/PMI)

Famílias referenciadas no CRAS em
ITALVA-RJ se reúnem para celebrar o Natal

               O Núcleo ODM
do Estado do Rio de Janeiro
homenageou no dia 10 de de-
zembro, no Palácio do
Itamaraty, na Cidade do Rio
de Janeiro 30 (trinta) perso-
nalidades e autoridades do
Estado do Rio de Janeiro e
Brasília.
               Entres os homena-
geados estavam os Prefeitos:
Leonardo Guimarães de
Italva-RJ e José Amaro
Martins de Souza(Neco)de
São João da Barra-RJ. O prê-
mio tem como objetivo home-
nagear pessoas que fazem a
diferença e acreditam na
transformação positiva do
mundo.
             As metas do milênio
foram estabelecidas pela Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU) em 2000, com o
apoio de 191 nações, e ficaram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

(ODM). São eles: Acabar
com a fome e a miséria, Ofe-
recer educação básica de qua-
lidade para todos, Promover a
igualdade entre os sexos e a
autonomia das mulheres, Re-
duzir a mortalidade infantil,
Melhorar a saúde das gestan-
tes, Combater a Aids, a malá-
ria e outras doenças, Garantir
qualidade de vida e respeito ao
meio ambiente, Estabelecer
parcerias para o desenvolvi-
mento.
                 Dentre outros
também receberam o prêmio
à primeira dama do estado do
Rio de Janeiro Maria Lúcia
Cautiero Horta Jardim, a Di-
retora Presidente do RIO
SOLIDÁRIO Daniela Pe-
dras, o Secretário de Estado
de Assistência Social e Direi-
tos Humanos João Carlos
Mariano, o Defensor Geral
Nilson Bruno, Diretor Geral do
Degase Alexandre Azevedo,
o ator Marcos Frota, Repre-
sentante do PNUD (Progra-
ma das Nações Unidas para
o Desenvolvimento) Maria do
Carmo Rebouças, Secretário
Nacional de Políticas
Institucionais da Presidência
da República Wagner Caeta-
no, além dos parceiros nacio-
nais Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Banco do
Nordeste, Furnas, Invepar
entre outros. O coquetel de
premiação foi uma forma de
reconhecer o esforço conjun-
to de instituições para o alcan-
ce das metas e melhoria na
qualidade de vida do indivíduo.
A Secretária de Assistência
Social de Italva Cristina Rios,
acompanhou o prefeito
Leozinho na solenidade.

Prefeito de Italva é premiado no Rio


