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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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              O INEA (Instituto Estadual do Ambiente)
colocou o Rio Muriaé em estado de atenção de-
vido o aumento em seu volume d'água em tão
pouco tempo.
             Poucos minutos de muita chuva, que co-
meçou por volta das 18 horas do dia 24/11, foi o
suficiente para inundar diversas ruas de Italva.
          Um escorregamento de terra ocorreu às
margens da BR 356 no Beira Chão e uma árvore
caiu na pista e foi retirada por bombeiros do Des-
tacamento 3/21. Não houve casos de pessoas fe-
ridas.
           Já no dia  28/11, choveu cerca de 50mm
em Italva e 75mm em Itaperuna e o rio subiu mais
de 1 metro em cerca de 24 horas. Às 11:45 horas
do dia 30/11, seu nível estava em 5,37 metros,
nada alarmante ainda, já que o nível de transbor-
do em Italva é de 6,50 metros. De qualquer for-
ma, moradores das regiões ribeirinhas e as auto-
ridades locais já estão se prevenindo para possí-
vel enchente. (Fotos: Gilmar Sana Fotos: Gilmar Sana)

Estado de atenção no rio Muriaé

Rua Cel. Luis Salles com Rua Olivia Faria ficaram alagadas

      Prefeitura teve muito trabalho após as chuvas fortes

No bairro Beira-Chão houve deslizamento de terra na pista

             O rio Muriaé amanheceu no dia 28/11 repleto de “gigogas”, plantas nativas das margens do rio e que somente se
soltam quando há aumento significativo no volume das águas. Esse quadro é muito característico de futuras enchentes

Wilson é de novo Presidente da Câmara
              O Vereador Wilson Nogueira foi reeleito para o seu sexto mandato como presidente da Câmara Municipal de Italva
em sessão realizada na noite de 02/12. Diante de um público relativamente pequeno, Wilson Nogueira venceu o vereador
Dinho da Farmácia por 5 votos a 3. Votaram em Wilson: João Nogueira, Zico Melo, Mazinho Macedo, Joel Enfermeiro e o
próprio. Já Alcirley Lima, Ademir Cararine e Dinho votaram na chapa de oposição. O vereador Antônio Elias chegou
atrasado e não participou da eleição, mas em discurso fez duras críticas a reeleição de Nogueira.
           Houve um pequeno
bate-boca entre os vereado-
res Dinho e Joel que foi apar-
tado pelo presidente que em
seguida encerrou a sessão
sob protestos de alguns legis-
ladores.
           Para o biênio 2015/
2016 a Mesa Diretora ficou
assim composta:
Presidente: Wilson Nogueira
1° Vice-presidente: João
Nogueira; 2° Vice-presiden-
te: Zico Melo; 1° Secretário:
Joel Enfermeiro; 2° Secretá-
rio: Mazinho Macedo

CADEIRA CATIVA
            Mostrando ser um
experiente articulador políti-
co, Wilson Nogueira conquista mais uma vez o direito de ser o mandatário da casa legislativa de Italva por mais dois anos.
Com bastante experiência no cargo, disse que ser presidente é vontade de qualquer vereador e que o regimento interno da
casa permite a reeleição: “Coloquei meu nome para apreciação dos colegas e fui reeleito democraticamente e com a
presença da população em voto aberto. Eles poderiam votar em outro, mas agradeço pela confiança, isso mostra que
meu trabalho tem correspondido as expectativas da maioria”, finalizou o presidente.
              Na foto acima, da esquerda para a direita, os vereadores João Nogueira, Mazinho Macedo, Zico Melo e Wilson
Nogueira. Coincidentemente, o vereador Joel Enfermeiro, que foi decisivo para o resultado da eleição - já que até momentos
antes estava neutro e havia empate de 4 a 4 - não foi fotografado. (colaborou: italvaemfoco com fotos de Gilmar - matéria excepcio-
nalmente publicada nesta edição que é referente ao mês de novembro).
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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
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Fórum
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Cartório Eleitoral
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Ministério Público
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Juizados Especiais
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-------------------------
DPO

2783.1301 / 190
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148º DP
2783.2593

-------------------------
Correios
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Conselho Tutelar

2783.2006
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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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    Colabora:

           Começaram os Seminários dos Prognósticos do Plano Regional de Saneamento dos
municípios inseridos na Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Em
atendimento ao princípio de Controle Social da Lei 11.445/07, também conhecida como Lei
do Saneamento, as versões Preliminares dos Planos Municipais de Saneamento dos municí-
pios de Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Natividade,
Porciúncula e Varre-Sai estão disponíveis para Consulta Pública.
         A Prefeitura de Italva, através da Secretaria Municipal do Ambiente, promoverá a sua
Audiência Pública no dia 17/12 as 17 horas na Câmara Municipal de Italva. - Ascom - PMI

              Um cavalo de
Italva venceu no último fim
de semana na cidade de
Itapemirim no Espírito San-
to a 1ª Copa de Marcha
Especializada do Haras 3A.
O animal campeão é de pro-
priedade do italvense
Márcio Marozadio. Diante
de excelentes competidores
o equino não se intimidou,
fez bonito e trouxe o
“caneco” para Italva.

Foto enviada por Plínio Fernandes

         O Corpo de Bombei-
ros do Destacamento 3/21
de Italva foi chamado por
populares na manhã do dia
24/11 para resgatar um ca-
valo que caiu no Rio Muriaé
no Bairro Parque Industrial.
Depois de muito trabalho, o
resgate foi bem sucedido.
        Moradores do bairro
auxiliaram no resgate do ani-

mal e comemoraram o sucesso da operação. (Foto enviada ao site italvaemfoco pelo leitor João
Paulo da Silva)

Cavalo italvense vence 1ª Copa de Marcha

Resgate de cavalo mobiliza bombeiros e moradores

            O guitarrista itaperunense Yoshi Marcos gravou o seu DVD ao vivo no Sesi Itaperuna/
RJ no dia 22 de novembro e na banda formada para essa tarefa especial Yoshi contou com
três músicos italvenses. Nos teclados Júlio César (Todynho), na bateria Mackstler Pessanha
(Tile Batera) e Adilton do Nascimento no contrabaixo. A cidade de Italva, mais uma vez
através da música, aparece representada no cenário cultural e o mais importante, na grava-
ção de um trabalho de um músico muito bem conceituado no mercado. No repertório vai
rolar clássicos do jazz, rock, blues, salsa e baião.

Músicos de Italva participam de gravação
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           No dia18/11 o prefeito Leonardo Guimarães esteve com José Hylen, diretor do DER/
RJ e Ivan do Amaral, diretor da Divisão de Campos e, após muitas viagens à capital, conse-
guiu a emulsão que faltava para terminar o asfaltamento da Rua Dário Henrique de Jesus no
Bairro Parque Industrial.
           A paralisação da obra sem um aviso prévio aos moradores gerou muita revolta, pois
o que seria uma rua pavimentada virou um lamaçal de massa preta asfáltica, muito pior do
que a poeira que antes incomodava, mas não manchava os pisos das casas.
          No dia 19/11, o prefeito se reuniu no Rio de Janeiro com José Lúcio Dutra Moreira,
da diretoria de obras e conservação do DER/RJ, para solicitar novamente o recapeamento
do asfalto da estrada que liga Italva a Sambra, outra obra que já passou da hora de ser
realizada, pois é um dos principais caminhos de ligação entre as fronteiras rurais de Italva
com os município sde Campos e Bom Jesus (italvaemfoco).
               Na expectativa de que também serão contemplados estão os moradores do Alto da
Boa Vista, bairro cujo asfalto está todo esburacado e constantemente são registrados aci-
dentes de ciclistas e motociclistas que sobem a descem a ladeira que dá acesso  ao bairro.

Prefeito busca recursos para
mais asfaltamentos

        Através da Sociedade
Bíblica do Brasil, a Bibliote-
ca Pública Machado de As-
sis recebeu doações de me-
dicamentos que foram doa-
dos a projetos e asilos da
região através do ônibus-
ambulatório, que leva o mes-
mo nome do programa e
percorre a região. As doa-
ções foram entregues pela
responsável pela Biblioteca
Pública Machado de Assis,
Mônica Navarro Campos e
pelo Assessor Arthur Amaral,

que entregaram para o Sr. Roberto, o Sr. Washington e Adriana para os respectivos projetos:
Projeto Amar, Projeto Sonho de Mãe de Italva, Asilo Bem Viver em Natividade, Casa de
Repouso em Porciúncula, Asilo Santo Antônio de Itaperuna e Monsenhor Severino em Cam-
pos dos Goytacazes.
          O projeto possui um ônibus que circula na região Sudeste e Sul, o caminhão no Nor-
deste e o barco amazônico, que é equipado com um ambulatório para dar apoio à equipe de
atendimento. As atividades tem o foco na prevenção, contando com uma equipe de voluntá-
rios para oferecer assistência espiritual e médica, palestras educativas e preventivas e doar
medicamentos prescritos por profissionais da área médica. A Biblioteca Pública Machado de
Assis recebeu mais de 58
Bíblias inclusive a Braile,
sendo a segunda biblioteca
do Estado do Rio a ter uma
Bíblia em braile em seu
acervo além de sandálias e
medicações para doação. A
SBB tem esse foco que é
levar a orientação e o con-
forto da Palavra de Deus a
pessoas em situação de ris-
co social, o projeto traba-
lha totalmente voltado para
o trabalho de voluntariado
e esse é o objetivo do pro-
grama Luz no Sudeste, inaugurado pela Sociedade Bíblica do Brasil, em 2010.
         Prestando apoio espiritual, realizado por meio da distribuição gratuita de literatura bí-
blica, o programa inclui a prevenção de doenças, a promoção da saúde e o incentivo à
cultura e cidadania. Todas as ações são desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar de
profissionais voluntários, entre os quais médicos, dentistas, enfermeiros e assistentes sociais.
Trata-se de um atendimento integral que muitas das pessoas beneficiadas não teriam acesso.
(Por: Mônica Navarro)

Italva recebe doação de medicamentos

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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  O funcionário MARCELO
RANGEL RIBEIRO (direita),
um dos motorista da Calpar, foi
eleito Operário Padrão de Se-
gurança do mês deNovembro/
2014. Ele cumpriu todos os re-
quisitos e normas de seguran-
ça no trabalho obrigatórios
pela legislação vigente, além de
colaborar com os programas
estabelecidos na empresa, par-
ticipação dos treinamentos e
palestras, e principalmente o
uso adequado dos equipamen-
tos de proteção individual -
EPI.
            A escolha do funcioná-
rio foi durante a reunião men-
sal da CIPAMIN (Comissão
Interna de Prevenção de Aci-
dente de Trabalho na Minera-
ção) realizada nas dependên-
cias da Calpar Italva Minera-
ção Ltda.
                Como prêmio sim-
bólico pela conquista, o Ope-

rário Padrão de Segurança recebeu uma cesta básica e uma camisa da Calpar, porém o
título não poderia ter um prêmio maior do que o certificado que lhe foi entregue pelo chefe
de segurança da empresa, o técnico de Segurança do Trabalho Isaac Alencar Couto Filho,
na foto ao lado com o vencedor.
           O evento já é uma tradição da Calpar que não economiza no investimento da segu-
rança de seus funcionários. A empresa costuma bater recordes de meses e até anos sem
qualquer acidente em suas dependências graças a essa preocupação de sua direção que
tem como presidente o Dr. Nivaldo Rodrigues.

Calpar elege o seu Operário Padrão

                No dia 19 de novembro foi realizado no Município de Italva o processo seletivo
do Projeto Jovem Aprendiz.
                 As inscrições foram feitas através da Secretaria Municipal de Assistência Social
de Italva via Centro de Referência de Assistência Social-CRAS numa parceria com o Centro
de Integração Empresa Escola-CIEE.
                O jovem selecionado será encaminhado para trabalhar em uma instituição finan-
ceira no Município. E os candidatos vão concorrer a uma vaga com contrato de dois anos,
salário de R$ 1.086,00, mais benefícios e cursos na área bancária. A carga horária é de seis
horas por dia, de segunda a sexta-feira.
                A prova foi aplicada pelo Supervisor do Centro de Integração Empresa Escola -
CIEE do Norte e Noroeste Fluminense, Sr. Humberto Lima, com a presença da Secretária
Cristina Rios, na sala de catequese da Igreja Católica do Município de Italva.

Com o slogan: “Secretaria Municipal de
Assistência Social - "Garantindo Direitos,
Valorizando Vidas", prefeitura de Italva
promove processo seletivo jovem aprendiz
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         No  domingo (16/11)
terminou a Copa Interestadu-
al Espírito Santo x Rio de Ja-
neiro , onde participaram as
equipes S.C Ypiranga  de
Mimoso do Sul (ES), Fran-
quia do Nova Iguaçu
(Cachoeiro do
Itapemirim(ES)), E.C
Ypiranga de Barra de
Marataizes (ES),
Guerreirinhos Escolinha de
Futebol Oficial do
Fluminense Footbal Club
(Unidade Italva(RJ)) coorde-
nada pelo ex-jogador Clau-
dio Emerson (Pandora), Es-
cola Coxa (Franquia do
Coritiba do Paraná) e
PIMBRAF (Campos dos
Goytacazes) Centro de
Formaçao de Altetas dos Ex-
jogadores André Pimpolho e
Branco Souza.
          A final aconteceu en-
tre duas equipes do Rio.  A
Escolinha de Futebol Oficial
do Fluminense Football Club

Guerreirinhos (Unidade Italva) enfrentou a PIMBRAF de Campos dos Goytacazes. Uma final eletrizantes onde as duas equipe buscaram o gol o tempo todo e a equipe campista levou a
melhor vencendo por 4 a 1. A equipe de Italva ficou com o vice campeonato. Apesar de todo o cansaço dos atletas e dos agentes, que contaram com um grupo reduzido, após 3 dias de
competição, com jogos durante todo o dia, num total de 5 partidas, foi colhido bons frutos nesta copa, segundo os organizadores. “Graças a Deus ficamos o vice campeonato. Tivemos vice
artilheiro, o melhor jogador duas vezes, na semi final e na final. O meia atacante Andinho do Guerreirinhos do Fluminense e 9 jogadores já estão negociados com diversos clubes. Estamos
fechando para o ano que vem um projeto  de um Centro de Treinamento para atletas de alto rendimento em Italva e parcerias com 3 clubes do Brasil e 1 estrangeiro. Já estou junto com a
Escola Coxa do Coritiba de Campos dos Goytacazes, com meus amigos Gedeon e Felipe. Um projeto  para jogadores de base, para alguns jogos fora do Brasil no final do ano que vem”,
declarou Pandora. (cobertura: italvaemfoco).

Italva é vice na Copa Interestadual Rio/Espirito Santo

              Sempre buscando jogar com os melhores ad-
versários da região, no dia 15/11 o colorado da Guarnéri
recebeu a equipe do Atlético FC de Campos dos
Goytacazes. A equipe campista possui média de idade
de 23 anos e com alguns atletas que já passaram por
equipes profissionais.
                A partida foi muito disputada com as duas
equipes criando oportunidades de gols a todo o momen-
to.  O Nova Aurora abriu o placar aos 19 do 1º tempo
com Edelmarcos após um belo chute de fora da área.
No 2º tempo a equipe do Atlético se lançou ao ataque e
buscou o gol de todas as formas com chutes de fora da
área,cobranças de faltas e jogadas de linha de fundo com
cruzamentos na área, levando o goleiro Semi a praticar
várias defesas e se tornar o grande destaque da partida,
ajudando a equipe a chegar em sua 22ª vitória na tem-
porada. Final Nova Aurora 1 X 0 Atlético FC (Campos
dos Goytacazes).

Goleiro fecha e Nova Aurora vence

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

Cardoso em alerta
Devidos a fortes chuvas que
ocorreram nas cidades que
banham o rio Muriaé no no-
roeste do estado do Rio e
ainda estão ocorrendo no
estado de Minas Gerais, o
Rio em Cardoso Moreira
teve um aumento significati-
vo em seu volume, e as 14
horas deste sábado, o rio
marcava 4,53mt e subia 5cm
por hora, mais segundo a De-
fesa Civil ainda não há risco
de Transbordamento do rio,
sendo que para que isso
aconteça do rio Muriaé em
Cardoso Moreira deverá ul-
trapassar a cota de 8 metros.
         As cidades de Nativi-
dade e Porciúncula no noro-
este do estado, já sofrem
com o transbordamento do
Rio Carangola que é afluente
do rio Muriaé o que pode ele-
var ainda mais os volumes do
rio Muriaé em Cardoso
Moreira,  já em Bom Jesus
do Itabapoana há Iminência
de transbordo no rio
Itabapoana em função da
ocorrência de chuvas inten-
sas.

              Em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense, choveu forte na madrugada de sex-
ta-feira (28) para sábado (29) e, de acordo com a Defesa Civil, 10 barrancos desmorona-
ram. Ninguém se feriu. Os técnicos de Defesa Civil estão orientando a população que mora
próximo a barrancos, a sair de casa em caso de chuva forte. No município há 27 pontos de
risco. Cerca de 95 casas estão nestes locais.

Desalojadas em Porciúncula e Natividade
            Seis famílias estão desalojadas no município de Porciúncula, também no Noroeste
Fluminense, por conta da chuva. Neste domingo (30), a Defesa Civil da região informou que
o rio Carangola ultrapassou o nível de transbordo de 5,30 metros e atingiu pontos baixos da
cidade com 5,58 metros. Algumas casas e ruas estão alagadas. As famílias foram para casa
de parentes e amigos. Em Natividade, também no Noroeste, uma família está desalojada. A
Defesa Civil explicou que neste domingo o rio baixou um metro e meio. A família foi para casa
de parentes, porque o porão da casa está alagado.

Região banhada pelo rio Muriaé entra em
alerta com o início das fortes chuvas

Será efetuado
até o dia 12 de
dezembro, o

pagamento do
13º salário de

todo o
funcionalismo

público
municipal.
Prefeitura

Municipal de
Italva,

Um Novo
Governo, uma
Nova História!

Prefeitura Municipal de Italva
Comunicado do Gabinete do Prefeito:


