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             A Secretaria do Meio Ambiente e Limpeza Pública promoveu durante todo o mês
de julho diversos mutirões de limpeza em vários bairros do município. Os serviços contaram
com podas de árvores, recolhimento de galhos e entulhos e pintura de meio-fio.
           O secretário da pasta, Marcos Araújo, lembra que a secretaria está a disposição para
atender a população em suas reivindicações feitas através do telefone 2783.2689. Ele solici-
ta ainda aos moradores que evitem jogar entulhos nas ruas e que para isso façam o agendamento
das caçambas, que é gratis.

           Na foto acima, os servidores promovem a limpeza das ruas da cidade e na foto
abaixo, procedem a poda de árvores em vários logradouros.

Secretaria de Meio Ambiente de Italva promove
limpeza de ruas e podas de arvores

Vereadores prestigiam
inauguração do TCE

Começa a corrida para as eleições 2014
              Várias ruas, esquinas e fachadas de residências já estão “enfeitadas” com os outdoors
dos candidatos à assembléia, câmara, senado e presidência.
           Nada mudou. Tudo transcorre como das outras vezes quando o candidato sem ter
qualquer contato com o eleitor aparece através de propaganda para se tornar conhecido. E
se a propaganda é veiculada por aqui é porque alguém trouxe e divulgou. E esse alguém,
certamente, não está fazendo esse trabalho por amor à cidade e ao seu povo. Deve ter
alguma recompensa pessoal nisso tudo.
            Para completar o serviço é preciso que então o “cabo eleitoral” se esforce para
trazer - pelo menos uma vez - o candidato na cidade e fazer uma reunião com as pessoas que
vão votar em quem ele mandar e depois tem que conseguir o maior numero de votos possível
para então garantir, salvo raras exceções, não melhoramentos para o município, mas princi-
palmente o melhoramentos de suas condições pessoais.
             E o pior é que vários eleitores não aprendem e todo ano de eleição caem nessa
armadilha para depois ficarem jurando em vão e dizendo que: “Nunca mais eu voto “.
               O eleitor precisa mostrar que é dono do seu voto e aplicá-lo com consciência ou
então não utilizá-lo para satisfação de aproveitadores profissionais que ficam de plantão
nessas ocasiões. É melhor correr do que deixar ser agarrado por essas criaturas falsas.
             Italva e Cardoso Moreira vai custar a ter outros deputados como Pereira Pinto,
José Augusto Guimarães, Sérgio Lomba, Augusto Ariston  e um governador como Leonel
Brizola. Esses sim, aqui vieram, nada pediram e vendo a necessidade desse povo em se
libertar, agiram e conseguiram a vitória para italvenses e cardosenses. Não pagaram a nin-
guém para terem os votos que aqui tiveram, mas tiveram os votos porque mostraram serviço
antes de pedí-los. Que isso sirva de lembrança para os mais velhos e exemplo para os mais
novos eleitores. O seu voto é a sua força para impor a moralização de nossa política e não
uma moeda para terceiros que sobrevivem dele para satisfação própria.
                Não se iluda com carros, caminhões e outros “presentes” que  o governo manda e
algum deputado diz que foi o autor do projeto, pois isso é uma obrigação do Poder Público
como forma de retorno e investimento dos impostos que todos nós pagamos.

          O presidente da Câmara Municipal de Italva, Wilson Nogueira e o vereador João
Batista Nogueira estiveram presentes no dia 02/07 na inauguração da nova sede do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro e levaram o abraço de todos os italvenses ao ilustre
presidente Jonas Lopes de Carvalho Junior, filho de nossa região. Veja na página 3.

1º Campeonato de Futebol Society

fotos:Gilmar Sana / italvaemfoco
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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 Prefeitura de Italva, através da Secretaria Municipal
de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, promoveu no último
dia  26/07, em parceria com a Associação de Moradores da
Biboca, a sua tradicional festa. Com shows de Luizinho do
Forró, Banda Xodó de Nóis e Alex do Forró, concurso lei-
teiro, partidas de futebol e variadas atrações, o evento levou
lazer e diversão aos moradores e visitantes.

Festa da biboca foi um sucesso

       O prefeito Leozinho esteve presente e participou da co-
memoração, conversando com os moradores, conhecendo
as necessidades locais e prometendo que vai continuar dan-
do todo apoio ao desenvolvimento da agricultura que é a
principal economia desenvolvida naquela região. Durante a
sua presença na festa, Leozinho não dispensou   um saboro-
so prato oferecido por uma das muitas barracas de iguarias
montadas em volta do campo de futebol e na companhia de
Capelê, Ze Romario e Andrezinho, tratou de se alimentar.

            Tomaram posse este mês os novos membros do COMAD (Conselho Municipal Anti
Drogas). O prefeito Leonardo Guimarães assinou os documentos em cerimônia informal na
sede da prefeitura.
          Josival Barbosa é o novo presidente (na foto assinando).
        O conselho, que existe na cidade desde 2002, tem como objetivo propor diretrizes
para orientar, auxiliar e cooperar com as atividades de educação, prevenção, repressão,
recuperação e pesquisa acerca do uso de substâncias entorpecentes no âmbito municipal.
          O COMAD é formado por seis representantes da sociedade civil e mais seis repre-
sentando o governo municipal que ficam na função por dois anos.

Novos membros do Conselho anti-
drogas são empossados em Italva

       Moradora da Rua
Manoel Ferreira dos Santos
no Bairro da Saudade em
Italva divulgou fotos na rede
social reclamando da lama e
dos buracos. Segundo ela, o
logradouro é asfaltado mas
boa parte da pavimentação
já se perdeu e em dias de
chuva é formado um verda-
deiro lamaçal, o que torna a
rua difícil de transitar. O pon-
to crítico fica próximo à en-
trada do Bairro São Caeta-
no. “Perto do Corpo de
Bombeiros, delegacia, far-
mácia. Que vergonha”,
afirma a moradora.

    RECLAMAÇÃO
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         O Governo de Italva
em parceria com o Governo
do Estado do Rio de Janeiro
e a Secretaria Estadual de
Agricultura e Pesca, implan-
tará o Programa Estradas da
Produção no município. A as-
sinatura ao termo de adesão
ao programa aconteceu na
sede da Secretaria Estadual
no Palácio Guanabara. Fir-
maram o acordo, a Presiden-
te da Emater/Rio, Stella
Romanno, representando o
Secretário de Estado de Agri-

cultura e Pesca Alberto Mofati, e o Prefeito Leonardo Guimarães.
         O Programa Estradas de Produção consiste em uma patrulha mecanizada composta
de todo maquinário necessário para a recuperação e manutenção de estradas vicinais, facili-
tando o escoamento, a produção agrícola e o trânsito da população rural.
         O objetivo é recuperar todas as estradas vicinais em toda a extensão territorial do
município, que serão percorridas pela Patrulha Mecanizada, beneficiando toda a população,
pois essas estradas atendem não só aos produtores rurais, mas também são importantes vias
de circulação de ônibus escolares e utilizadas para o tráfego da população em geral.

Prefeitura de Italva em parceria com Estado
vai recuperar estradas vicinais

TCE inaugura nova sede com biblioteca
              O Tribunal de
Contas do Rio de Janeiro
(TCE-RJ) inaugurou, no dia
02/07, mais um canal de
integração com a sociedade:
a Biblioteca Sergio Cavalieri
Filho. Ela conta com um rico
acervo sobre a evolução das
contas públicas do Estado,
recursos tecnológicos para
pesquisa e é adaptada para
atender portadores de defi-
ciências. Aberta ao público,
a biblioteca está instalada no

andar térreo do Edifício Rui Barbosa, que a partir de hoje passa a abrigar a sede do TCE-RJ,
integrando-se aos demais prédios da Corte de Contas na Praça da República.
               O Tribunal de Contas do Estado não foge à sua obrigação, de fiscalizar, orientar,
capacitar funcionários e colocar as finanças públicas em primeiro lugar, principalmente após
a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal - afirmou o governador Luiz Fernando Pezão,
presente na cerimônia.
              O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, agradeceu o apoio
do Estado durante a liberação do terreno.
           - Nas obras e no processo de desapropriação, conseguimos economizar R$ 3,1
bilhões para os cofres públi-
cos. O que sempre nos mo-
veu é a restauração do TCE.
Saímos de 200 auditorias
por mês para 850, o que for-
taleceu a instituição e nos
deu a responsabilidade de
termos que mudar nossa atu-
ação e ampliar nosso espa-
ço físico - disse o presiden-
te do TCE.
              Projetada para ser
um espaço contemporâneo
de convivência, pesquisa e
informação, a biblioteca ocu-
pa área de 700 metros qua-
drados. O espaço conta com salas de reunião para estudos em grupo, internet com sistema
wi-fi, notebooks, terminal de autoatendimento – inclusive para portadores de necessidades
especiais –, mesas de estudo, armários para guardar objetos dos usuários e salão multiuso
com sofás e instalações para serviço de cafete ria.
          A nova sede do TCE-RJ homenageia o jurista, jornalista, político e diplomata Rui
Barbosa. Erguido na década de 1970, o prédio foi sede de uma faculdade. O edifício é
interligado aos demais prédios da Corte de Contas na Praça da República, no Centro da
Cidade. Além da biblioteca, a nova sede abriga o plenário, gabinetes dos conselheiros, pre-
sidência, Procuradoria-Geral, entre outros setores. As instalações da antiga sede serão total-
mente ocupadas pelo corpo técnico da instituição.
          O presidente da Câmara Municipal de Italva, Wilson Nogueira e o vereador João
Batista Nogueira (foto acima) estiveram presentes na inauguração e levaram o abraço de
todos os italvenses ao ilustre presidente do órgão, Dr. Jonas Lopes de Carvalho Junior,
natural de nossa região.

                   No dia 04/07, o Prefeito de Italva, Leonardo de Souza Guimarães, entregou
para a população em cerimônia realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Italva, um
veículo para atender o Conselho Tutelar do Município.
                      O veículo foi doado para o município, através da Secretaria Nacional de Di-
reitos Humanos da Presidência da República, através de emenda parlamentar da Deputada
Federal Liliam Sá,  que consiste também, em cinco computadores, uma impressora, uma
geladeira e um bebedouro que em breve será entregue ao Conselho.
                     A Secretaria Nacional de Direitos Humanos ciente da função estratégica de-
sempenhada pelos Conselhos Tutelares, vem oferecendo apoio aos Municípios para o forta-
lecimentos destes Órgãos.
                   Em seus discursos, tanto o Prefeito Leonardo Guimarães como a Secretária
Cristina Rios agradeceu o apoio da Deputada Federal LILIAM SÁ, pelo comprometimento
com a população Italvense, pois bem sabemos da importância dos Conselhos Tutelares para
toda a Sociedade.
                     Estiveram também presentes ao Evento o Vice-Prefeito Glycério Rocha, o
Presidente da Câmara Wilson Nogueira, os Vereadores Alcirley Lima, Dinho, Erivelton Cor-
deiro, Ademir Cararine, João
Nogueira, Antonio Elias, o
Secretários de Agricultura,
Ledir Rangel, Secretário de
Gabinete, Carlinho Carola,
Secretária de Educação, Eva
Gomes, Secretário de Obras,
Paulo César Domingues, Se-
cretário de Fazenda, Dênis
Guimarães, Secretário de
Controle Interno, Joelson
Bertim, Secretário de Cultu-
ra, Cláudio Moises, Secretá-
rio de Administração, Carlos
Alberto, os Representantes
do Colégio Triunfo Adriel
Viana e Jhony Kampus, as
Conselheiras Tutelares Cintia
Rangel (Presidente), Regina
Brito, Luciane Lopes ,
Alzerina, o Presidente do
Conselho Municipal de Defe-
sa dos Direitos da  Crianças
e Adolescentes Jorge
Pedersane, Funcionários Pú-
blicos e representantes da
sociedade em Geral.
                   (folhadeitalva.com.br)

Conselho Tutelar de Italva recebe veículo
novo para suas atividades

CÂMARA MUNICIPAL
DE ITALVA

Participe de nossas reuniões.
Terças e quintas-feiras - 19:00hs

Rua Cel. Luis Salles, próximo à Casa de
Saúde Imaculada Conceição.

(22) 2783.1122

        Este caminhão baú
caiu em um buraco na Rua
Domingos Manhães de Cas-
tro na subida do Morro da
Caixa D'água no dia18/07 e
seu proprietário teve traba-
lho para retirá-lo. Ninguém
se feriu.
        Até o fechamento des-
ta edição nenhuma provi-
dência havia sido tomada
pelas secretarias responsá-
veis.
                     Fotos: Gilmar Sana

Buracos tomam conta de rua no bairro do
Morro da Caixa D’água
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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

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

          Os boletos para pagamento da taxa de prevenção e extinção de incêndios (taxa de
incêndio) já começaram a ser entregues, pelos correios, aos moradores de Italva, com valo-
res que variam de R$ 22,62 a R$ 1.356,98. A taxa de incêndio é sempre referente ao ano
anterior. Segundo a orientação da FUNESBOM (Fundo Especial do Corpo de Bombeiros),
quem não receber a Taxa de Incêndio referente a 2013, pelo Correio, deve retirar a segunda
via pelo site da fundação (www.funesbom.com.br) ou no posto de atendimento mais próxi-
mo (no caso, no 5 º GBM – Campos). Isto evitará a inscrição do débito na dívida ativa.
         Quem pode ser isento?
            A comprovação de não incidência da taxa de prevenção e extinção de incêndios será
formalizada por formulário padrão, no FUNESBOM ou nos postos de atendimento, a pedi-
do do proprietário do imóvel ou de seu representante legal. A não incidência da taxa ocorre
para as unidades imobiliárias localizadas em municípios não abrangidos pelo sistema de pre-
venção e extinção de incêndios, cujas sedes municipais estejam situadas a uma distância
superior a 35 km (trinta e cinco quilômetros) das sedes dos municípios em que o serviço
esteja instalado. Neste caso, Italva está sujeita ao pagamento da taxa por possuir um desta-
camento do 21º Grupamento de Bombeiros Militar.
             Entretanto, as unidades imobiliárias de utilização residencial tipo casa, ocupadas ou
não, com área construída igual ou inferior a 50m², desde que não integrem edifícios de apar-
tamentos, estão isentas. Também, podem pedir isenção da taxa aposentados, pensionistas e
deficientes físicos que recebam até cinco salários mínimos por mês (R$ 3.620,00) e morem
em imóveis de até 120 m2, bem com as igrejas e templos de quaisquer cultos. Apesar dos
questionamentos e até mesmo da rejeição ao pagamento por parte de muitos, o pagamento é
obrigatório por se tratar de um tributo previsto no Código Tributário do Estado do Rio de
Janeiro. É bom que se saiba: Não foi o Corpo de Bombeiros que criou a taxa de incêndio e
sim o governo do estado. E o não pagamento não desobriga o contribuinte do seu recolhi-
mento. (italvaemfoco.com.br)

Taxa de Incêndio começa a ser cobrada

            Começou no dia 22/07, no campo do Ciep de Italva, o 1º Campeonato de Futebol
Society do Comércio de Italva. Após a abertura oficial, quatro equipes se enfrentaram na
primeira rodada.
              Na partida inicial a Calpar venceu Materiais de Construção (Eromac, Italaje e Cel-
so M.C.) por 2 a 0, com gols de Rafael e Grilinho. Na segunda partida a Alternativa Granitos
goleou o Supermercado Valpaços por 4 a 0. Marcelo marcou 3 e Mak Sandro 1.
          Apesar do frio que fez na noite de estréia, muitas pessoas compareceram para prestigiar
os jogos. Não faltaram elogios à organização do campeonato, que neste primeiro dia não
teve nenhum contratempo e proporcionou diversão de qualidade. (italvaemfoco.com)

Futebol Society movimenta as
noites italvenses

     Adilson Azevedo Ribeiro  jun-
tamente com outros desportistas
de Italva, é o organizador do 1º
Campeonato Comercial de Fute-
bol Society de Italva. Uma reu-
nião para definir a tabela e as re-
gras da competição foi realizada
no dia 03/07, na sede da ACIAI
com a presença de representan-
tes de 10 empresas do município
e ficou definido o seguinte: que
o local dos jogos é o Ciep.  As
empresas só poderão formar suas
equipes com funcionários ficha-
dos até a data da reunião e caso
não consigam completar seus ti-
mes, o regulamento permite o em-
préstimo de atleta que atue em
outra empresa do mesmo ramo de
atividade. Participarão as seguin-
tes empresas: Serralheria e Vidra-
çaria Italvense, DEC Distribuido-
ra, Italaje, Alternativa Granitos,
Supermercado Ideal, Tony Lar,
Crisroli, Motokinha, Valpaços e
Scayner.
     Os times foram divididos em 2
grupos que jogarão entre si. Os
dois primeiros colocados de cada
chave fazem a semifinal.

Reunião define
regras para o
1º Campeonato de
Futebol Society de
Italva


