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28º aniversário de Italva
tem recorde de público

          Como parte das comemorações do aniversário do município, a Câmara Municipal de
Italva realizou, nas dependências do Centro de Treinamento da Emater -Rio, a sua Sessão
Solene comemorativa e homenageou um total de 36 ilustres cidadãos com as maiores honra-
rias concedidas pela Casa de Leis municipal: o Título de Cidadão Italvense e o de Honra ao
Mérito.
          Ainda houve duas moções de reconhecimento, uma para o procurador da Câmara,
Dr. Antônio Bendia, de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara e outra para o presidente da
casa o Vereador Wilson Nogueira, esta última de autoria do Prefeito Leonardo Guimarães.
Entre os convidados e homenageados estavam o Dr. Rodrigo Pinheiro Rebouças, Juíz de
Direito titular da Comarca de Italva/Cardoso Moreira, os deputados Gothardo Neto, Walney
Rocha, Coronel Jairo e Marcelo Simão, além de outros políticos da região, empresários,
profissionais liberais e pessoas de todas as camadas sociais locais.
          Veja nas páginas 3 e 4 a relação dos homenageados e alguns flagrantes registrados
pelos fotógrafos Selmo Bretas e Gilmar Sana. (colaboraram: italvaemfoco e CMI).

Câmara promove Sessão
Solene com ilustres
homenageados

                  A chuva que caiu nas  primeiras horas da noite de 12 de Junho, quando se inici-
ava a festa, parecia que iria atrapalhar toda a programação, mas nos dias seguintes o que se
viu foi tempo bom, sem chuvas, e apesar das noites bastante frias, o calor humano tomou
conta do parque de exposição e uma multidão jamais registrada nas festas anteriores lotou
todo o espaço e nas margens da BR 356 havia filas de carros de quase 2 km nos dois
sentidos.
                Apesar da super lotação, não houve qualquer ato de violência e a segurança, que
contou com grande efetivo da polícia militar, só teve trabalho mesmo para organizar o trânsito
e conter pequenas discussões entre alguns elementos que exageraram no consumo de bebi-
das alcoólicas. Aliás, a operação “Lei Seca” flagrou vários motoristas.
              Em resumo, no clima da Copa do Mundo todo mundo mostrou que queria mesmo
era curtir os shows, a festa de rodeio, as inúmeras barraquinhas espalhadas pelo espaço e a
criançada curtindo o parque de diversões.

Desfile escolar entra no clima da Copa do
Mundo no Brasil

               O 28º aniversário de emancipação de Italva coincidiu com a abertura da Copa do
Mundo no Brasil e as escolas incluíram o evento como um dos temas do desfile cívico que
ocorreu no dia 12 de Junho. Apesar da chuva, a Avenida Erivelton Marinho recebeu um
grande numero de pessoas para prestigiar os alunos da rede municipal de ensino.

             Moradores de diversas ruas de Cardoso Moreira entraram no clima da Copa do Mun-
do e enfeitaram suas ruas em vários bairros. Além das ruas, bares, comércios e residências
também se prepararam para os jogos da Copa no Brasil.
             O clima do mundial invadiu todos os cantos do município. Para custear a ornamenta-
ção, os organizadores de cada rua fizeram uma arrecadação com os moradores (a famosa
vaquinha), e receberam também as doações de amigos, que mesmo morando em outros locais,
se envolvem na organização. A Rádio Transmania Fm promoveu um concurso e a Rua Haroldo
Jupiter no Bairro Cachoeiro (foto acima) foi a vencedora da competição juntamente com a rua
do Porto das Barcas. Cada uma das ruas, que ficam em lado opostos do Rio Muriaé, receberá
o prêmio de R$750,00.

Cardoso Moreira se enfeita para a Copa

Em Italva, telão na
praça teve o prefeito
na torcida
     Uma tenda com um telão
foi armada na praça da Ma-
triz e dezenas de torcedores
assistem às partidas no local.
     O prefeito Leonardo Gui-
marães também esteve por lá
e “zoou” com a corneta na
comemoração dos gols bra-
sileiros. Uma grande come-
moração está prevista para o
caso de a seleção conquistar
o hexa. (fotos: Gilmar Sana)

Torcida lotou a tenda na praça para ver o
                                               Brasil na copa

Contra a Croácia 3x1
Contra o México 0x0
Contra Camarões 4x1
Contra o Chile 3x2
       Que venha agora a Co-
lômbia e depois França ou
Alemanha até chegar a final
para a comemoração do
hexa.
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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
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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 Copa está aí e junto dela um caminhão de problemas que os brasileiros
resolveram enxergar justo agora, no momento da nossa festa. Ao contrário da mai-
oria dos brasileiros, me encontro totalmente a favor dessa celebração do futebol.
Não vejo como egoísmo meu, por talvez não pertencer à classe desfavorecida, que
vive sem educação, saúde e outros trilhões de direitos que cada cidadão tem que
possuir através da nossa Constituição. Ao contrário, observo uma hipocrisia enorme
desses cidadãos que gritam aos quatro cantos que o dinheiro investido na Copa
poderia ser empregado para melhorar a condição de vida de nós brasileiros. Concor-
do que esse dinheiro seria muito bem-vindo. Não é de hoje, e nem de ontem, que o

sistema educacional do nosso país está uma vergonha e a saúde a mais precá-
ria possível. É, sim, lamentável a condição de vida da maioria dos brasileiros
que possuem problemas que poderiam ser resolvidos pelos nossos governantes,
e que são direitos de cada um. Mas, e a Copa? O que tem a ver com isso? Sim,
há muito dinheiro investido para a realização desse evento, dinheiro esse que
mudaria a situação deprimente de cada um de nós, filho da pátria amada. Mas
o problema é que ele nunca chegará às mãos dos nossos governantes para este
fim e não é por culpa da Copa, é por culpa das autoridades que escolhemos
para nos representar.
          Há uns cidadãos querendo transpassar a ideia de intelectuais e revoluci-
onários, e por não terem argumentos plausíveis para lutar por melhoras, se
apegam aos discursos mais acessíveis. Apoio pessoas revolucionárias, que es-
tão sempre em busca do melhor para todos, mas que isso seja feito de forma
coerente, justa e principalmente na hora certa, na hora de votar. Afinal quem
muito diz e nada faz para mim se iguala aos políticos cheios de promessas que
nunca cumprem.
           A Copa acontece nesse ano, e os problemas encontrados nos acompa-
nham há muito mais tempo, e a culpa disso tudo é das pessoas que ficam

apenas a reclamar da situação que vivem, mas hora nenhuma pensam em votar diferente, ou muito menos entrar
para a política e começar a fazer diferente - quem quer mudança, faz acontecer.
           Por isso, há de se entender que futebol vai muito além de um simples jogo, é a pulsação de emoção que une
cada um de nós brasileiros a gritar e torcer traduzindo assim a nossa alegria representada em cada grito de GOL.”
                      *Valentina Rangel de Almeida, italvense, estudante de Publicidade e Propaganda – Universidade Vila Velha - ES

E aí? Se você é um daqueles que está torcendo contra este
evento, leia o artigo abaixo

            O projeto que visa diminuir os impactos das enchentes
em nossa região, lançado recentemente pelo Governo do Esta-
do em parceria com as prefeituras, é explicado de forma clara e
simples através de um vídeo na internet. As intervenções bene-
ficiarão cerca de 200 mil moradores de Italva, Laje do Muriaé,
Santo Antônio de Pádua, Cardoso Moreira e Itaperuna. As obras
terão investimentos de R$ 653 milhões. Segundo a Secretaria
do Ambiente, a população começará a sentir os efeitos das obras
já no próximo verão de 2015.

Informação:
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Presidente e Procurador recebem moção
                A sessão solene da Câmara Municipal é um acontecimento de praxe nas comemorações do aniversário do município, com homenagens àqueles que, embora não sejam italvenses
natos, contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento do município e assim recebem o titulo de honra ao mérito ou de cidadania que simboliza uma “certidão de nascimento” em
Italva.  Mas em 2014 o ato teve momentos especiais que merecem ser destacados. O Dr. Antônio Bendia de Oliveira recebeu a moção de reconhecimento pelos seus 25 anos de dedicação
e eficiência em prol não só da Casa de Leis como seu procurador, mas ainda pela comunidade em geral na condição de advogado e amigo de verdade. Já o vereador Wilson Nogueira
recebeu idêntica moção pelos seus 07 mandatos e 10 anos como presidente da Câmara, contribuindo para o crescimento e conforto de suas estruturas físicas e a transparências e legalidade
nas suas atividades legislativas. Sem dúvidas, esses dois personagens têm história na vida de Italva e os autores das homenagens que abaixo são reproduzidas foram felizes em assim
procederem haja vista que a iniciativa, com certeza, tem todo o apoio de quem viveu e vive a luta dos italvenses.

ITALVA
MINERAÇÃO

LTDA

Tel. (22) 2783.1252 / Telefax: (22) 2783.1000
E-mail: calcarioparaiso@uol.com.br
Site: www.calcarioparaiso.com.br
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Mesa Diretora:
Ttulos de Cidadania Italvense:
1. Dr Jorge Ronaldo Corrêa Machado
2. Dr José Carlos de Brito Gonçalves
Títulos de Honra ao Mérito:
1. Srs. Oriam Nogueira Pinto, Jailton Corrêa Gramma, Josias Ferreira Gramma,
Cláudia Mara Mendonça Pontes Pinto e Carlos André Corrêa Sizídio, fundadores
da Instituição Coiotes da Trilha Trail Clube
2. Drª Tatiana Barroso Rosalino Brandão
3. Srs Elias Clen, Nilton Clen, Lindomar Clen e LeiltonClen fundadores da
Serralheria e Vidraçaria Italvense
Presidente Vereador Wilson Nogueira:
Títulos de Cidadania Italvense:
1. TenCel PM Marcelo Freiman de Sousa Ramos
2. Deputado Gothardo Lopes Netto 3. Juiz Dr Rodrigo Pinheiro Rebouças
Títulos de Honra ao Mérito:
1. Maj BM Joelson de Oliveira
2. Deputado Walney da Rocha Carvalho
3. Dr Oto Luiz Vital Maria Pinheiro
1º Vice-Presidente Ver. Alcirley de Campos Lima:
Títulos de Cidadania Italvense:
1. Dr Cristiano Pena Miller
2. SrEdsandro Joia Merlin
Título de Honra ao Mérito:
1. Dr Flavio Júnior Araújo Silva
2º Vice-Presidente Ver. Antônio Elias Figueiredo Ancelmé:
Títulos de Cidadania Italvense:
1. Sr Anderson Terra da Silva
2. Sr Eliane Amancio de Melo Donadio
Título de Honra ao Mérito:
1. Jovem Atleta Luís Otávio da Silva Vieira
1º Sec. Ver. Ademir Cararine dos Santos:
Títulos de Cidadania Italvense:
1. Dr Rogério Martins de Castro
2. Prefeito Pedro Jorge Cherene Júnior

Relação dos Homenageados com Títulos de Cidadania Italvense e  Honra ao Mérito:
2º Sec . Ver. Aldione de Souza Dolores Peres:
Títulos de Cidadania Italvense:
1. Vereador Luiz Antônio Pereira de Aguiar - Luizinho Sorriso
2. Dr. Genilton Garcia Castilho
3. Sr Marcelo Pinto da Silva
Título de Honra ao Mérito:
1. Sr Carlos Roberto Souza da Silva
3º Sec. Ver.Joel Carlos Ferraz de Oliveira:
Títulos de Cidadão Italvense:
1. Sgt BM Joesil Peres Faria
2. Desembargador Fábio Dutra
3. Vereador Marcelo Garcia Macedo
4. Dr Cristóvão Manoel Spalla
Vereador Herivelto Soares Cordeiro:
Títulos de Cidadão Italvense
1. Sr Evaldo Rocha Caldeira
2. Dr Erik Schunk Vasconcelos
3. DrAildson Azevedo Salim - Res. Nº 667/2009
Vereador João Batista Nogueira:
Títulos de Cidadania Italvense:
1. Dr Cláudio Brandão de Oliveira
2. Dr Wadih NemerDamous Filho
VereadorJoseraldo Gomes da Silva:
Títulos de Cidadania Italvense:
1. Dr André Raeli Gomes
2. Deputado Marcelo Nascif Simão
3. Prefeito Flávio Gomes de Sousa

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
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A ESTAÇÃO
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

                 A Câmara Municipal de Italva realizou no dia 14/06, no Centro de Treinamento
da Emater na Boa Vista, a sua Sessão Solene comemorativa aos 28 anos de Emancipação de
Italva. Ao todo 26 pessoas receberam o Título de Cidadão Italvense e 10 foram homenage-
adas com Títulos de Honra ao Mérito.  Ainda houve duas moções de reconhecimento, uma
para o procurador da Câmara, Dr. Antônio Bendia e outra para o presidente da casa o
Vereador Wilson Nogueira, esta última de autoria do Prefeito Leonardo Guimarães. Entre os
convidados estavam o Dr. Rodrigo Rebouças, juíz da Comarca de Italva/Cardoso Moreira,
os deputados Gothardo Neto, Walney Rocha, Coronel Jairo e Marcelo Simão. Entre os
homenageados estão políticos, empresários, profissionais liberais e pessoas da comunidade
que se destacaram em suas atividades em prol do crescimento do município.
                 O acervo completo das fotos pode ser acessado no site www.italvaemfoco.com.br.
              Abaixo alguns flagrantes esporadicamente copiados pela redação e que represen-
tam o brilhantismo do evento promovido pelos vereadores italvenses.

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

Câmara Municipal de Italva entrega titulos
de cidadania e honra ao mérito

Obs.: Interessados nas fotos originais podem entrar em contato com os fotógrafos Gilmar (99817.6150) e Selmo (2783.1122)

         Natural do Estado do Rio Grande do Norte, o Dr. Rodrigo Pinheiro Rebouças (2º da esq. p/ dir.) tão logo foi aprovado
no concurso do TJRJ para juiz, assumiu a sua primeira comarca, escolhendo Italva, onde é titular desde o final de 2012.
        Abaixo outras ilustres personalidades que da mesma forma escolheram Italva como terra merecedora de seus présti-
mos, contribuindo de alguma forma para o seu crescimento e desenvolvimento. Assim, fizeram jus ao título recebido.


