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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

UR-GENTE

Carros e propagandas irregulares são
apreendidos pela Justiça Eleitoral

                No próximo dia 05 de Ou-
tubro acontecem as eleições gerais para
Presidente da República, Senador, Go-
vernador do Estado, Deputado Fede-
ral e Deputado Estadual.
                  Em Italva e Cardoso
Moreira a campanha segue com toda
força, mas nem tantos cuidados para
com as normas eleitorais. Alguns can-
didatos tiveram suas propagandas apre-
endidas e vários eleitores foram proces-
sados por terem sido flagrados com
dupla filiação.
                  O resultado é que há vári-
os processos em andamento e a 141ª

ZE que abrange os municípios de Italva e Cardoso Moreira, sob a jurisdição do juiz Dr.
Rodrigo Pinheiro Rebouças já apreendeu até a data de fechamento desta edição, entre pla-
cas, cavaletes e galhardetes cerca de 305 unidades. Os cavaletes em sua maioria pelo fato de
estarem nas vias públicas após as 22h, já as placas por estarem caidas e encostadas em
paredes nas vias públicas ou colocadas do lado de fora das residências de frente para rua.
              Também foram apreendidos 6 veículos e 1 motocicleta por propaganda sonora
irregular, em distancia inferior a 200 metros das sedes dos Poderes Executivo, Legislativo
Municipal e de Escolas em horário de aula. Os veículos só serão liberados um dia após a
Eleição do 1º Turno.

                 O chefe do car-
tório eleitoral, Fernando
Egidio, informou ainda que a
fiscalização continua e será
reforçada no dia 05/10,
quando poderão ser apreen-
didos outros materiais e ain-
da efetuadas prisões de elei-
tores infratores das normas
eleitorais.
        Para poder votar será
obrigatório a apresentação de
documento oficial de Identi-
ficação com foto e na valida-
de, sendo aceito somente os

seguintes documentos:
Carteira de Identidade / Carteira de Categoria Profissional reconhecida por Lei / Certificado
de Reservista / Carteira de Trabalho / Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte.
             A determinação do TRE é que se o eleitor não apresentar um dos documentos acima
na validade, não poderá votar. Já a apresentação do título de eleitor não será obrigatória,
apenas bastando para isso saber a seção que vota.
                                                                                        Com informações e fotos da 141a Zona Eleitoral

CALPAR vence campeonato de futebol Society

                                            Leia mais sobre o evento na página 4

42º Festival do Kibe repete sucesso
Página 2
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A Folha de Italva e
Cardoso Moreira
Todo final do mês

nas bancas. Todo dia
na internet
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Obs. As cartas enviadas para publicação deverão conter:
documento de identidade, endereço e assinatura do

autor.

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

               No dia 07 de Setembro chegou ao fim mais uma edição do Festival do Kibe com
muito sucesso, organização e segurança. Todos se divertiram ao som da Banda TB6 e com
muito chopp, churrasco, tabule e, claro, o tradicional kibe italvense. A diretoria do Pedra
Branca Social Clube pode
comemorar por manter uma
tradição de 42 anos do festi-
val mais famoso da região.

Festival do Kibe mantém sucesso de 42 anos seguidos

             A abertura, pontualmente as 11 horas da manhã
ensolarada do dia 07 contou com a presença do atual presi-
dente Carlinho, do prefeito Leonardo Guimarães, do verea-
dor Ademir Cararine, secretários municipais, além de direto-
res. Logo em seguida foi “dada a largada” com a abertura do
primeiro barril de chopp dando início a uma verdadeira festa
que só terminou as 17 horas.       Ao lado a quadra superlotada, o kibe frito na hora, o

chopp bem gelado e o prato de tabule que para muitos é a
entrada com muito azeite de oliva para amenizar a ressaca.

Página Dois



Setembro de 2014 Pág. 03Jornal UR-GENTE

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

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

              Policiais da 3ª
UPAm/Desengano (Policia
Ambiental) estiveram em
Italva no dia 18/09 com o
objetivo de fiscalizar possí-
vel prática de pesca preda-
tória, bem como a existên-
cia de paritás, que são ar-
madilhas construídas com
bambus, madeira e pedaços
de trilho de trem de ferro e
que cercam o rio de uma
margem à outra com o intui-
to de capturar peixes.

                Na operação os agentes encontraram 5 paritás com suas respectivas barragens e
as desmancharam. Nenhum responsável pelo ato criminoso foi localizado.
                A prática é proibida em conformidade com o disposto no artigo 34 da Lei 9.605/
98 (Lei de Crimes Ambientais) - fonte: italvaemfoco.com.br

                     De acordo com informações fornecidas ao Disque Denúncia do Noroeste, que
atende pelo telefone (22) 3822-1177, estava ocorrendo irregularidade ambiental na localida-
de de Santa Margarida em Cardoso Moreira. Os agentes constataram que no meio de uma
área de pastagem, estavam cinco fornos para fabricação de carvão vegetal. Ainda foi encon-

trada uma caminhonete car-
regada com 100 sacos de
carvão. O material foi apre-
endido e dois envolvidos
conduzidos à 148ª Delega-
cia Legal de Italva. A apre-
ensão foi comandada pelo 3ª
UPAm Desengano (Unida-
de de Polícia Ambiental),
composta pelo subtenente
Werneck e o segundo sar-
gento Silvano. Fonte: O Diário
do Noroeste

         A Prefeitura de Italva,
através da Secretaria Muni-
cipal de Obras em parceria
com o Governo do Estado
(Programa Asfalto na Porta –
3) vem realizando obras de
pavimentação asfáltica em al-
gumas ruas do município, per-
fazendo um total de 1.619,00
m². Os serviços iniciaram no
dia 08/09 na Rua Aristides
Gonçalves de Souza (Rua do
Fórum) no Bairro São Cae-
tano. No dia 09, a equipe da
Secretaria de Obras realizou

o serviço de pavimentação asfáltica na Rua Otávio Louro Guimarães no Parque Industrial.

              Assessores do secretário Paulo Cézar e até mesmo um vereador informaram que na
sequência seria recapeada a Rua Zilto de Souza Pereira, que dá acesso ao bairro Alto da
Boa Vista e cujo projeto de duas pistas - como a Av. Erivelton Alves Marinho - já foi apro-
vado pela Câmara com início a partir da esquina do Fórum, mas até o fechamento desta
edição, mais uma vez o trecho foi esquecido. Veja na foto abaixo onde o asfalto novo parou,
tanto no governo de Joelson Soares como agora no governo de Leozinnho.
            Moradores falam em discriminação com o bairro por ser um conjunto habitacional
de casas populares e caso a promessa não seja cumprida, prometem fazer uma manifestação
de repúdio. A associação de moradores quer provar que no bairro tem famílias idôneas, que
todos também pagam impostos, são cidadãos italvenses, também votam e merecem mais
respeito e atenção das autoridades.

                 Cruzamento das ruas Aristides Gonçalves e Zilto de Souza Pereira

PMI realiza asfaltamento em algumas ruas

Polícia fecha fábrica de carvão

Operação da Polícia ambiental destrói
armadilhas no rio Muriaé

Presidente da Câmara
garante que obra será feita

        O vereador Wilson
Nogueira (foto), presidente
da Câmara Municipal de
Italva, ouvido por nossa re-
portagem, garantiu e prome-
teu que a Rua Zilto de Sou-
za Pereira não só será
recapeada a partir do cru-
zamento com a Rua
Aristides Gonçalves de Sou-
za como também será cum-
prido o projeto de divisão

daquele trecho em duas pistas. Segundo ele, por ser um local
de subida e descida íngremes, uma pista bem pavimentada
poderia permitir maior velocidade por parte dos motoristas,
motociclistas e ciclistas que ali trafegam colocando em maior
risco de atropelamento os pedestres, principalmente crian-
ças e idosos, por isso, um canteiro entre as pistas reduziria
esse risco, além de dar uma bonito  visual para o bairrro que
representa o início do desenvolvimentto de Italva, a partir de
sua criação, urbanização, construção de novas unidades
residenciais e sua habitação por centenas de famílias de tra-
balhadores que não tinham casa própria.
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ITALVA
MINERAÇÃO

LTDA

Tel. (22) 2783.1252 / Telefax: (22) 2783.1000
E-mail: calcarioparaiso@uol.com.br
Site: www.calcarioparaiso.com.br

C
A
L
P
A
R

CALPAR leva o título de futebol society

É Campeão!!!
            DA ESQUERDA PARA DIREITA: EM PÉ   - PAULO ROBERTO / MARILDA / Dr. NIVALDO / ROGÉRIO MARINS / PAULO IZIDÓRIO / ALCENIR (CEMI) / LEONARDO / ARIVALDO / ROBSON /
REGIMONEI / CRISTIANO / LEONARDO / CARLOS ANDRÉ / ROSÂNGELA / WELLINGTON / JOSÉ MESSIAS.
                AGACHADOS-   CARLOS HENRIQUE / MAX / RUBENS / ROGÉRIO CHAGAS / RAPHAEL / MARCUS VINÍCIUS / ADILTON.

           Após o sucesso do 1ª Campeonato de Futebol Society do Comércio de Italva, a
cidade contará com mais uma competição de iniciativa popular , ou seja, sem recursos públi-
cos. Vem aí a Copa Cidade do Kibe 2014 de Futebol de Salão.
            O torneio será disputado em duas categorias: adulto e sub11 e os jogos acontecerão
na quadra do bairro Saldanha da Gama de 13 a 22 de outubro. Veja tabela abaixo.
          Apesar de haver secretaria de esportes no município, são poucos os eventos promo-
vidos pelo Poder Público e assim a inicitiva privada tem que se antecipar para não deixar
morrer a grande paixão dos torcedores que é ver a bola rolando. Brevemente poderá ser
organizado um campeonato de futtebol de campo, também eesquecido em Italva.

                  Quem não foi
perdeu, mas ninguém duvida-
va que seria um jogão. De
fato foi uma partida digna de
uma grande final. Calpar e
Materiais de Construção fi-
zeram o melhor jogo desta 1ª
edição do Campeonato de
Futebol Society do Comér-
cio de Italva.
               Aqueles que espe-
ravam vida fácil para o único
time invicto da competição

errou por completo. Materiais de Construção estava disposto a vencer e partiu para cima,
tanto que abriu o placar.
               Mas a equipe da Calpar queria fazer jus a excelente campanha e conseguiu empa-
tar a partida. Tudo igual no tempo normal e o título foi decidido nas penalidades máximas.
            Aproveitando melhor as cobranças, a Calpar venceu por 2 a 1 e só então pode
comemorar o ttítulo, conquistando ainda a artilharia através de seu jogador Marcos Vinicius
que marcou 9 gols na competição.
                   O Dr. Nivaldo Rodrigues, diretor-presidente da Calpar - antiga Fábrica de Cimen-
to Paraíso - atualmente Calcário Paraíso, estava presente e fez questão de compartilhar da
foto com os funcionários atletas e torcedores, deixando claro e comprovado a sua total
integração com a comunidade e os seus trabalhadores.  Fotos: Gilmar Sana

Vem aí a Copa Cidade do Kibe 2014

O nosso jornal completa nesta edição 30 anos e agradece a
todos os leitores e patrocinadores pelo apoio e confiança.

Apesar da simplicidade de nossas edições - ainda em preto e
branco - certo é que atingimos o nosso objeetivo que sempre

foi o de registrar para a eternidade a história dos
 acontecimentos de nosso município. Consulte nossas

edições anteriores na biblioteca Municipal.

30 anos


