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APRESENTAÇÃO 

Friburguensest 

Este Plano apresenta o · PROJETO NOVA FRIBURGO - 2040 ', com as principais 
propostas do candidato à prefeito: Arthur Mattar Gremlon Soares e seu vice
prefeito José Carlos da Morta, ambos do partido AVANTE, para a administração 
municipal no período 2021-2024. O conteúdo pr()gramático das propostas foi 
deserwolv1do a partir de consultas com a população friburguense, através de 
encontros promovidos peta Aliança Democrática Municipalista 

É tempo de apresentar uma nova visão para Nova Friburgo: uma cidade de pessoas, 
para as pessoas e com as pessoas, abena, intercultural .e solidária, investindo na 
qualidade de vida. no ambiente urbano e na segurança, com uma atividade cultural 
imensa. capaz de reter e attaff recursos humanos qualificados e com uma vida 
urbana rica e diversificada. Nova Friburgo com novos·olhares e novas perspectivas. 

Ci Plano ora apresentado traduz o anseio de uma _gestão realmente comprometidt 
com a população frlburguense, Vem dai o slogan ' AVANTE NOVA FRIBURGO! 

Nova Friburgo acaba de completar 202 anos. Infelizmente ha 20 an.os, Nova 
Friburgo parou no tempo. Atualmente nossa cidade necessita uma intervenção 
urgente nas áreas urbana.s para melhorar a qualidade de vida. integrando esforços 
em educação, saúde. saneamento básico, lazer. mobilidade, habitação. emprego e 
segurança. Para Isto precisamos realizar ampfo diálogo e convocar a todos, para 
Juntos cuidarmos de nossa cidade. Portanto o que seremos no futuro, depende de 
nossas atitudes hoje. 

Nova Friburgo tem tudo para se tomar a cidade de nossos sonhos, a cidade das 
oportunidades e da quahdade de vida para todas e todos que aqui vivem. 

' Uma cidade se faz partilhando, se faz participando, se faz ouvindo e raz se 
respeitando os direitos dos cidadãos' 

Para ,sto, Instituiremos um Gomité de Governo (Modernização da Gestão Pública), 
composto de representantes do Governo e de.entidades chaves no municlpio, com o 
obje(lvo de debater e elaborar propostas para melhoria da gestão municipal. O 
Comitê ajudará ao prefeito e aos 9rgàos municipais na ampllação da qualidade da 
gestão públlca. 

·um plano de governo deve ser construído para todos. Não é apenas uma 
obrigatoriedade legal, mas é principalmente uma diretriz para quém vai adminlstrar 
uma cidade' . 

"Avante é o caminho para A CIDADE INTELIGENTE, uma g&stilo mais eficiente, 
moderna, transparente e sustentável, para as novas gerações11 
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O nosso compromlSllo, é um Programa de Governo Municipalista pa.ra a 
CIDADE de NOVA Friburgo PARA TODAS E TODOS com: 

,. Prosperidade 
, Humanidade 
, Compromisso 
, Diálogo 
, Transparência 
, Liberdade 
, Coletividade 

"CONSTRUINDO JUNTOS OS PRÓXIMOS 20 ANOS" 

1.- NOVA FJUIIURGO MAIS PROXÜIÀ 
n.1 - C DAOE DE BAIRROS 

Este •Objetivo ê hori.zontaJ a todas as áreas de atuação do governo, da cultura à açã9 
social, da educação ao empreendedorismo. da mobilidade â qualificação do espa\)ll 
público, da reabilitação á habitação, do associativismo é gestao do património 
municipal, da gastronomia ao comércio de proximídade. da segurança a saúde e a 
diminuição dos riscos, 

Nova Friburgo tem muitos bairros com identidade própria e, mesmo dentro de cada 
bairro, várias unidades homogéneas - a rua, o beco, a vila onde os laços de 
vizinhanças ainda são mais fortes, 

COMO VAMOS CONCRETIZAR "NOVA FRIBURGO CIDADE DE BAIRROS": ' 

• Rejuvenescer os bairros e fomenlar este esplrito nas atuais e· novas ~\3..J 
urbanizações da cidade: 

• Dar especial atenção à qualidade, acessibilidade e densidade da rede pública 
municipal de equipamentos coletivos de proximidade - creches, iardlns de 
infância, escolas, postos de saúde, equipamentos de desporto. bibliotecas, 

• Tornar progressivamente o espaço público acesslvel a todos as ruas mais 
seguras, Iluminadas, sem descaracterizar o bairro, em· particular, a zona 
histórica, dando particular aienção aos cruzamentos com alternamente de 
faixas elevadas para pedestres e sonorização dos semáforos; 

• Tratar os belrros como zonas de tráfego partilhado em que a rua volte a ser 
um local de corw lvlo e lazer, dificultando o seu atravessamento por tráfego 
que não tenha origem e destino no bairro, através de medidas que reduzem a 
velocidade de circulação e de efetiva partilha do espaço público pelos 
usuános e veículos em condições de conforto e segurança; 

• Aumentar a presença de árvores no espaço público, seja através de árvores 
de alinhamento ou de maciços plantados e jardins em locais estratégicos; 
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• Implantar o programa ·uma Praça em cada Bairro· A partir de uma praça, de 
uma rua, da uma zona comercial. do Jardim do l:\airro ou de um equipamento 
coletivo exis\ente ou projetado pcopomos organizar um ponto de encontro da 
comunidade local. uma microcentralidade que concentre atividade e emprego, 
que se consagre como. espaço público de e~celêncla e local de estar. onde se 
privilegiem os modos suaves de locomoção, passeios a pé e de bicicletas. os 
transportes públicos e onde o trânsito por automóvel será condicionado; 

• Melhorar a qualidade ambiental dos bairros, recuperando interi0tes de 
quarteirões. tornando-os parmeàvels. arborizados e de utilização pública: 

• A Administração dos bairros serâ exercida .em parceria com as Associações 
de Moradores, por meio de convênios para a gestão lç,cal, aproveitando a 
mão de obra local, participação dos moradores na preservação ambiental, 
com sugestões e apoio; e 

• Garanbr o bom relacionamento da Prefeitura com a população é fundamental 
para o andamento dos serviços públicos prestados, 

Promover o desenvolvimento dos bairros e o bem estar de todas e todos os 
frlburgenses é o nosso deve.r e a nossa meta, com a c11rteza d11 que juntos tudo 
Isso será posslvel. 

. === =- '" . ,~.2.:~ -~N~O~VA FRlBIJRGO MAlS PRÕXIMA OOS CIDADAOS E CRIATIVA 

Queremos garantir a crescen1e participação Informada dos cidadãos na formação 
da~ decisões. quer nas que lhes dizem direiamente respeito, quer nas que tenham \ 
Impacto no património, no meio ambiente, na economia, na cul!ura, na sociedade ou 
na Imagem da cidade. Um governe só·serà sustentável se a participação de todos . 
municipes tenha um lugar de destaque. 

Uma cidade mais descentralizada e mais próxima das necessidades dos 
frlburguenses. · 

A Reforma ·Administrativa que propomos, num amplo pro,cesso de participação e. 
compromisso. terão dois propositos fundamentais. 

, Melhorar a gestão do munícipio, o tornando mais eficiente e com melhor 
capacidade de resposta aos problemas de funcionamento. 

, Facilitar a vida da.s pessoas. 

COMO VAMOS FAZER NOVA FRIBURGO UMA CIDADE MAIS PRÓXIMA DOS 
CIDADÃOS: 

, Alterar o expediente da Preiertura Municipal, passando·de 0ah às 11 h 30mín e 
das 13h às 17h 30min.; 
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• Reconhecer e assegurar a tOdos os munícipes Igual direito de acesso â 
informação e intervenção, em gabinete do prefeito e das secretarias 
municipais; 

• Valorizar o debate püblico das grandes questões da polit1ca municipal: 

• Implantar o Gabinete Aberto, audiência popular semanal em que o prefeito 
recebe os munícipes de todas áreas de Nova Friburgo para tratar diretamente 
dos interesses desses cidadãos, 

• Implementar a participação informada dos cidadãos.e suas organizações. 

• Articular os trabalhos da Prefeltura Municipal com os dos Conselhos 
Municlpals existentes ou a serem criados:· 

• Cóncrebtàr o processo de transferência de eompeténcias e meios para as 
Associações de Moradores. As Associações de Moradores como parceiras na 
administração pública na sua região; 

• Linguagem e terminologia acesslvel a todos em documentação, debates e 
processos participativos de Iniciativa municipal e definir uma e.stratégia de 
formação e apoio aos serviços; 

• Assegurar uma maior informação do processo, compilar e divulgar as boas 
práticas, procurando generalizar a participação a toda a cldade de Nova 
Friburgo; 

• Criar uma Rádio Virtual. com um canal no Youtube para manter a população ~ 
informada GOm relação a gestão municipal e comunicações de interesse em \\ 
geral; ~ 

• Criar a Sala da Prnfeitura em cada região ou distrito, um espaço de 
relacionamento âo cidadão com o Govemo Municipal, que possiblfita o 
atendimento diferenciado. Nesta sala. uma equipe preparada para buscar 
soluções e orieniação técnica, viabilizando o crescimento do bairro ·ou dlstmo 
e melhorando a qualidade de vida da sua população, sem que o cidadão 
tenha que se deslocar â sede da administração central: e 

, "Reorganização adm1n1stração munIc1pal - Promover profundas mudanças 
administrativas a fim de emplacar uma estrutura enxuta, profissional e de 
resultados de excelência". Sempre com o objetivo de melhorar a qualidade. e 
dar mais transparência e agllidacie no serviço público. 

1.~.- NO A FRIBURGO CIOAO l;GUR 

Apesar de a segurança pública ser responsabilida~e do Estado, o município deve 
cooperar na segurança pública e participar dos Programas de Segurança 
Comunitária, com a Guarda Municipal e prcjetos de videovigiláncia na cidade. 
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A segurança é um dos pilares da confiança dos cidadãos nas suas Instituições e 
contribui decisivamente para a manutenção de um clima de tolerância e a promoção 
de comunidades mais justas e seguras 
A políUca de proteção e de defesa civil no Municip,o figurarâ entre as ações públicas 
pricritârias no resguardo da vida. (Art. 386. LOM) 

A segurança é um dos pllares da confiança dos cidadãos nas suas Instituições e 
contribui, dec,slvamente, para a manutenção de um clima de tolerância e a 
promoção de comun1dades justas e seguras. 

"Uma cidade segura é essencial para viver em paz e assim avançarmos para 
um futuro melhor." (J.A.) 

COMO VAMOS FAZER NOVA FRIBURGO UMA CIDADE SEGURA: 

• lncenti,ar e apoiar as ações do CONSEG - Conselho Comunitário de 
Segurança, como forma de mtegrar a população aos órgãos de segu,anÇI 
pública: 

• Criar o Conseg-Rural (Conselho Comun1tâ.rio de Segurança da Zona Rural), 
com o compartilhamento de inf0rmação entre policias e comunidade. A 
instituição policial poderá programar suas operações sendo capazes de agir 
de forma antecipada ou repressivamente, tranquilizando e preservando a 
comunídade; 

• Implantar sistema integrado de comunicação permanente, via rádio e Internet. ~
1 com código unificado. entre todas as unidades de atendimento de segurança; ~ 

• Em parceria com o Governo do Estado, Integrar os sistemas de inform!lção e 
comunicação, inclusive os sistemas de radiofrequência, da Guarda Municipal 
com o da Policia Mllítar e demais órgãos relacionados à Segurança Pública; 

• Expandrr o voluntariado de proteção civil na éidàde de Nova Friburgo e 
desenvoiver açôés de formação/informação sobre prevenção de riscos e 
éomp_ortamento em c_enârio de cáiâstrofe; 

• Prcsseguir o processo de tacnología para todos e reorganização da "Cidade 
Inteligente', expandindo o monltoramento.com a participação público pnvada; 

• Garantir uma cidade segura, soluções de emergência e socorro para todos 
com estreito relacionamento com as Secretarias Municipais, Corpo de 
Bombeiros, Policia Militar, Defesa Civil e Cruz Vermelha; 

• Criar a escola de formação de guardas municipais; 
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• Melhorar a Iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques; 

• Criar, nas subprefeituras, o cargo de Apoio ao Pol iciamento Comunitário; 

• Implantação tlo estacionamento rotativo público. com sistema digital, sob 
administração do município; 

• Adotar o sistema de travessia inteligente para os pedestres, nos cruzamentos; 

• Adequar todo o sistema de transporte público urbano às condições de 
acessibilidade. composto por veículos, pontos de parada, terminais e 
equipamentos urbanos, com informações garantidas de horários e itinerário; 

• Aprimorar ações de serviços de prevenção, atendimento e tra1amento da 
violência doméstica, em coordenação e integração da Secretaria de 
Segurança com as demais áreas da Prefeitura de Nova Friburgo; 

• Promover polos Ctllturais e espon.ivos, com o objetivo de criar ocupação para 
os jovens friburguenses e fazer com que eles se distanciem do mundo do 
c,1me: 

• Incentivar e apc1ar as ações do CONSEG - Conselho Comunitáno de 
Segurança, como forma de integrar a população aos órgãos de segurança 
pública; 

• Criar o Conseg-Rural (Conselho Comunitário de Segurança da Zona Rural). ~(\, 
com o compartilhamento de Informação entre po!lclas e comunidade. A ~ \ 
Instituição policial poderá programar suas operações sendo capazes de agir 
de forma antecipada ou repressivamente, tranquilizando e preservando a 
comunidade; 

• Implantar sistema Integrado de comunicação perman~nte, via rádio e Internet, 
com código unificado, entre todas as unidades de atendimento de segurança, 

• Em parceria com o Governo do Estado, integrar os sistemas de Informação e 
comunicação, inclusive os sistemas de radiofrequência, da Guarda Mun1cípal 
com o da Policia Militar e demais órgãos relacionados à Segurança Pública, 

• E><pandir o voluntariado de proteção civil na cidade de Nova Fnburgo e 
desenvolver ações de formação/informação sobre prevenção de riscos e 
comportamento em cenário dê catástrofe; 

, Prosseguir o processo de tecnologia para todos e reorganização da 'Cidade 
lnteliQente· el<pandindo o monitoramento com a participação público privada; 
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• Criar um Centro Integrado de Segurança e Emergências (CISE) no qual são 
coordenados serviços de policia, defesa civil e saúde. de forma a reduzir o 
tempo de resposta; 

• Garantir uma cidade segura, soluções de emergência e socorro para todos 
oom estreito relacionamento com as Secretanas Municipais, Corpo de 
Bombeiros: Policia Militar, Defesa Civil e Cruz Vermelha; 

• Criar .a esoola de formação de guardas municipais; 

• Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques; 

• Criar, nas S'ubprefeituras, o cargo de Apoio ao Policiamento Comunitário; 

• Implantação do estacionamento rotativo 
administração do municipio: 

público, ·com sistema digital, sob 

'l 
• Adotar o sistema de travessta intel,genle para os pedestres. nos cruzamentos; 

• Adequar lodo o sistema de transporte público urbano às condições de 
acessibilidade, oompos!o por veículos: pontos de parada, terminais e 
equipamentos urbanos. oom informações garantidas de horários e itinerário; 

• Aprimorar ações de seiviços de prevenção. atendimento e tratamento da 
violência doméstica. em coordenação e integração da Secretaria de \ 
Segurança com as demais ârea.s da Prefeitura de Nova Fnburgo; e 

• Promover polos cultura,s e esportivos: oom o objetivo de criar ocupação para 
os jovens frrburguenses e fazer com que eles se distanciem do mundo do 
crime. 

A FRIBURGÓ CÕM SER\lfÇOS U~ AN_0S OE QU/\l.lOAOE 

As obras e os serviços públicos municlpais serão executados pelo Poder Executivo, 
através• da administração d,reta ou Indireta, podendo o ser por terceiros, mediante 
l,cltação ou através de serviço concessionário, sempre em conformidade oom a 
legislação federal, o plano diretor do Munlcíplo. com os demais planos e as leis 
municipais especi ficas, {Art. 362 - LOM), 

Concretizar a Integração horizontal de todos os serviços urbanos nas diferentes 
áreas de Intervenção municipal, permitindo somar às vantagens da descentralização 
para os distritos e regiões as va111agens da operações concentrada p,ira estes 
serviços de proximidade cóm as éomunidades, 
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~V~N~WU~ll~~~~w~~IDQID1~D~n~~a14m~[l_[ij[1Q;ffl . 
COMO VAMOS FAZER NOVA FRIBURGO UMA CIDADE COM SERVIÇOS 
URBANOS DE QUALIDADE: 

• Dar prioridade às obras de m.anutenção de equipamentos e vias e à higiene e 
límpeza urbana; 

• Criar um programa de certificação das ruas, bairros ou d,stritos, em função do 
seu nivel de limpeza, recolhimento do lixo e qualidade do ambiente.urbano. A 
avaliação será feita periodicamente por uma entidade independente. que 
atribuirá uma bandeira às ruas, bairros ou dist ritos que atinjam os critétios 
definídos em matéria de limpeza, amble'nte urbano e de recolhimento de llx.o. 
Da mesma forma que o programa "Bandeira Azul" mobilizou as populações 
para cuidar de suas praças, acreditamos que este programa irá mobilizar a 
nossa comunidade, as escolas, os comerciantes e as associações de 
moradores, através de programas complementares educativos e de 
voluntariado; ~ 

• Remover as publicidades agressivas e de pess,ma qualidade que 
prejudiquem o visual da cidade e uma rigorosa fiscalização junto das 
entid.ades privadas responsáveis pela sua colocação, reforçando a 
regulamentação dessa atividade; 

• Avaliar as alterações implementadas ao sistema de limpeza urbana e coleta 
seletiva da cidade. Analisar e rever o mapa de ecopontos e lixeiras na cidade; 

• Criar o portal - "A Minha Cidade", que permite a recepção de queixas de 
cidadão e entídades no que diz respeito a limpeza, remoção de entulhos .ou ' 
serviços de reparos de ruas e calçadas tornando a prestação desses serviços 
mais ágil e mais amigável. O portal vai permitir a consulta e o 
acompanhamento das intervenções e o prazo pare conclusão da empreitada, 
de modo a intervir de forma global no reiorço das condições ôe circulação de 
pedestres, tapando buracos nos passeios, removendo obstáculos e entulhos; 

• Uma gestão eficiente de tráfego, ot1mização das vias de transporte públlco, 
infraestruturas sustentáveis. novos sistemas de il~minação pública com 
tecnologias de LEO e adaptação de consumo; 

• Elaborar o PPAL - Plano de Proteção Ambiental Local - pera fiscalizar e 
punir, os responsáveis pelos descartes de entulhos. móveis, pneus. e etc nas 
vias públicas e nos rios em todo mun,cípic: 

• Criar a Agência Municipal Reguladora e Fiscalizadora de Serviços 
Concedidos; 
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• Rigorosa fiscalização .das empresas prestadoras de serviços na conclusão de 
suas obras; e 

• Dar prioridade às obras de manutenção de equipamentos e vías -e á higiene e 
limpeza urbana. 

2 .. NOVAFRlBURGO ~ AA 
FRIBURGO CIDADE DO TRABALHO E DA GERAÇÃO DEI 

O trabalho é obrigação social, garantido a todos o direito ao emprego e, nos \ermos 
do art. 4º, IV, à justa remunera.ção e satisfatória, que lhes garanta, assim como a 
sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se 
acrescentarão, se necessário, outros meios de pro,eção social. ( Art 668 - LOM). 

'l 
O Município deve zelar por oferecer, observadas suas incumbências 
governamentais, gestão administrativa cujo conjunto de políticas públicas estimulem 
a geraçã.o de emprego e renda, redundando em desenvolvimento econõmico e 
assegurando condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 
desemprego, ( Art 669 - LOM). 

uma cidade empreendedora é uma cidade qve cria valores e empregos, colocando a 
riqueza gerada a serviço da melhoria das condições de vida da sua população, 

Incentivar o empreendedorismo, de modo que não seja restrito·à atividade Individual, 
â atividade lvcrativa, aos jovens e aos mais qualificados. O empreendedorismo· pode 
e deve ser colaborativo e deve abranger o empreendedorismo social, apoiado em 
iniciativas de base local. 

Mais e melhores empregos são condição para mais pessoas a habiiar a cldade 

COMO VAMOS FAZER NOVA FRIBURGO UMA CIDADE DO TRABALHO E OA 
CRIAÇÃO OE OPORTUNIDADES OE EMPREGO: 

• Promover o óesenvolvimento económico sustentável e o fortalecimento da 
estrutura produtiva e empresarial de Nova Friburgo. com programas e ações 
q11e visem â geração de emprego e renda, com a finalidade de melhorar a 
qualidade de vida do povo iriburguenmses; 

• Propor sistemas fiscaís e de incentivos que contribuam para tornar Nova 
Friburgo uma cidade cada vez mais atrativa para a criação e instalação de 
empresas: 
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• Gerar riqueza, com estrutura adequada para a geração de emprego de alta 
quahdade, lncva.ção, competitividade e cresc.memo dos negócios; 

• Expandir e desenvolver a Rede de Incubadoras e Espaços de Aceleração de 
Emp-resas de Nova Friburgo; 

• Promover o "Programa de Empreendedorismo e Empregabilidade para os 
Jovens" com o objetivo central de estimular o empreendedorismo e ser uma 
resposta â necessidade de promoção da emP.regabilidade. Este programa 
articulará iniciativas dispersas e diversos atores, c,omo a autarquia, 
instituições do ensino superior e escolas profissionais, serviços póblicos de 
emprego e de apoio â atividade econômica; 

• ' Desenvolvimento Econômico - Incentivar, promover, financiar, apoiar 
empreendimentos motrizes indutores de emprego e renda, Convergir o 
cresc,mento econômico com a preservação ambiental"; 

• Oportunizar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho. através dos 
proietos sociais gov.ernamenta,s; e 

• Atualizar o mapeamento das Indústrias a comércio da região. inclusive por 
georrefarenciamento, com o obietivo de fortalecer as empresas de Nova 
Friburgo e criar nova.s oportunidades de emprego. 

" 
DA PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO \\ 

O Poder Executivo fomentará e estimulará atividades de produção e difusão da -~ 
pesquisa. dêncía, tecnologia e inovação, buscando; 

1 - ioAtes de financiamento em âmbito federal ou estadual; 

li • lnéentivo às empresas para aplicar recursos próprios no desenvolvimento e na 
difusão da pesquisa, da ciência, da tecnologia e da inovação.( Arte 419 - LOM). 

Parâgrafo ünico, A mobilização dos recursos em pesquisa, ciência. 1ecnolo91a e 
Inovação do Município constitui condição fundamental para a promoção do 
desenvolvimento municipal 

O Município es1imularã, através de esforços própnos ou per meio de parcena ou 
convénio com órgãos da União ou dO· Es,ado ou com entidades privadas, o 
desenvolvimento da pesQuisa. da ciência, da tecnologia e da inovação e a difusão do 
conhecimento especializado, tendo em vlsta o bem-estar da população e a mitigação 
ou s.olução dos problemas econômicos, sociais e de infraestrutura.( Art. 420 - LOM). 
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Nova Friburgo, se propõa a ser uma cidade universitária e o maior centro de 
conhecimento e pêsquisa. para isso deve reforçar a inserção das· suas inst~ulções 
nas redes internacionais, reforçar o diálogo e transferência de conhecimentos para 
as atividades econõmk:as. sociais, culturais e criativas, potencializando o 
reposicionamento competitivo na economia da cidade. em termos nacionais e 
internacionais. 

A medida que as cidades se desenvolvem, as tecnologias e os governos 
desempenham papéis maiores. não se pode esquecer do poder das ~essoas. 

COMO VAMOS FAZER NOVA FRIBURGO UMA CIDADE DA INOVAÇÃO E DA 
INTELIGÊNCIA: 

• Aproveitar os jovens universitários de Nova Friburgp, os envolvendo no 
processo da Nova Friburgo do Futuro. Aos jove<>s devemos confiar como 
parte importanle, seja ouvindo suas ideias ou concebendo a cidade QLI§ 
vamos ter; 

• "Preparar para mudar Nova Friburgo, muitos dos nossos espaços públicos 
são construidos em torno de centros comerciais ou do trabalho. Com as 
novas tecnologias. mais compras serão feitas via internet e mais as pessoas 
adotarão o trabalho remoto, com isso. a etda.oe va, mudar significativamente. 
Como podemos nos organizar para Nova Friburgo do Futuro? Este é um 
desafio que temos que pensar hoje". 

• Considerando a administração a longo prazo .e que o mandato dos prefeitos t\, 
são limitados. a participação da comunidade é algo fundamental, Já que \ 
permanente. Os projetos precisam perdurar com o tempo, indenpendenle do · ~ 
governo. Sem um planejamento a longo prazo leremos ~ problema comum. 
onde - junto com as mudan,as no .governo - mudam-se os pro1etos a cada . 
nova administração. Isso não pode repetir, 

• Articular esforços com diversas entidades, principalmente com as instituições 
do ensino supenor sediadas em Nova Friburgo, com o objetivo de atrair a 
instalação de um Polo de Tecnologia, no âmbito de uma nova Comunidade 
de Inovação e Conhecimento (CIC); 

• Estimular ações relacionadas ao conceito de Cidades Inteligentes nos temas \ 
de Conectividade, Mobifidade, Internet das Coisas, Iluminação Inteligente, 
Segurança Eletrônica. Carros Conectados e Energías Renováveis: 

• Fortalecer relações com as instituições acadêmicas de Nova Friburgo, por 
meio de convênios ou outros Instrumentos legais para realização de ações de 
interesse do município: 
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• Ublizar a inovação para melhorar a eficiência para que Nova Friburgo possa 
gerir a tecoologia para melhorar a vida das pessoas e obter benefícios; 

• Visualizar e propor avanços na educação e nas profissões ao Projeto 4.0, em 
parceria com o Sistema S; e 

• Instalar em Brasília, o escritório de representação do município, objetivando o 
relacionamento com os órgãos federais. Câmara dos Deputado e Senado 
Federal. em busca de recursos para Nova Friburgo. 

p · OVA FRIBURGO C,.,to,..A.,,O~E.:;A,,,B.,,,E,.fl'[-'='='·""aff>""-'~'-""'"'·..,. 

DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS OE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEOORES INDIVIDUAIS 

O Mur\icipio deverá considerar e tratar as microempresas, empresas de pequeijj) 
porte e mlcroempreendedores Individuais como vetores fundamentais de 
desenvolvlmenio econômico estratégico e sustentável.( Art. 416 - LOM). 

§ 1'º As atividades empreendedoras gozarão de ambiente de negôcios propicio, 
através da formulação e adoção de política articulada e integrada, Inclusive através 
do estímlllo à economia criativa e á compartilhada, conforme também dispõem os 
arts. 401 673 e 697. 

§ 2° A politíca económica. como forma de promover o empreendedorismo· e o 
desenvolvimento regional ao Município, valc rizendo-se as vocações e atributos dos 
dislritos urbanos· e rurais em sua diversidade, concorrerá para o fomento, ·a 
articulação e a integração dos arranjos produtivos locais, 

§ 3º O Município poderá firmar parcerias e convênios com uníversidades, centros 
tecnológicos, centros de formação profissional e entidades do terceiro setor para 
estímulo e apnmoramenlo da economia criativa e da ccmpartithada, objetivando o 
desenvolvimento das atividades empreendedoras nos meios urbanos e rurais. 
lnelus,ve através da oferta de orienlação técnica na constituição de cooperativas e 
associaçoes 

COMO VAMOS FAZER NOVA FRIBURGO UMA CIDADE ABERTA ÀS 
EMPRESAS: 

• Estimular o desenvolvimento económico local, por maio da geração de novos 
empregos, renda e sustentabilidade; 

• Estimular a expansão e instalação de empreendimentos Industriais, 
comerclals e dé prestação de serviços já existentes no MuniciP.io; 
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• Desburocratizar a abertura e o funcionamento dos estabelecimentos que não 
apresentem risco ou preJuizo para Nova Friburgo ou para a população por 
meio da liberação imediata do alvara de funcionamento para negócios de 
baixo risco; 

• Implantar um programa de incentivos fiscais com o objetivo de atrair novas 
empresas e gerar empregos em Nova Friburgo: 

• ''Garantir a livre imc1atwa e o amplo exercício da ativida.de economIca, 
previstos no Artigo 170 da Cons!itulção Federal de 1988, favorecendo 
especialmente os pequenos empreendedores·: 

• Reduzir a burocracia, eliminando uma série de licenças, alvarás, inscrições e 
outras- autorizações exigidas pela adm1nis1ração pública para o exercício de 
atividades econômicas: 

• Criar a campanha "Invista em Nova Friburgo", oferecendo incentivos a/rs 
empresários e Investidores; e 

• Adequar o setor de emprego da Prefeitura Munic,pal. organizan.do a Central 
de Trabalho e Renda. Implantando, inclusive, novas unidades móveis para 
atuarem nos distritos, nos bairros e periferias, visando à aproximação do 
empresário com as pessoas que buscam uma oportunida.de de trabalho. 

2.4,• NOVA FRl!a CIDADE OA INDUSTRIA, COMÊRciO. 'SERVIÇOS \f\ 
AGRICU~,._,TU""'-'R"'A,_ ___________________ ~ 

O Município a·dota,á política Integrada de fomento â indústria. ao comêfCIO. aos ~ 
serv1ÇOs e às atividades primárias.( Art 405 - LOMJ. 

Parágrafo único. O Poder Público estimulará a empresá publica ou privada que: 

1 • gerar produto novo sem similar. destinado ao consumo da população de baixa 
ren.da; 

l i • realizar novos investimentos no território municipal, voltados para a consecução 
dos objetivos econômicos e sociais prioritários prevlstos estrategicamente no 
processo permanente de planejamento do Município. nos termos do art-. 272: 

Ili - exercer at1v1C/ades relac)o.,adas com dest;involvlmemo de pesquisas ou produção 
de materiais ou equipamentos especializados para uso de pessoas com deficiência 

"COMPREM PRODUTOS FRtBURGUENSES E CONTRATEM FRIBURGUENSES" 
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DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

A lei disciplinará a atividade econômica egrossllvipastcril, piscícola, aquicola e afins 
através Implantação de um plano diretor de desenvolvimento rural sustentável, o 
qual regulamentará Iodas as diretrizes a9Õ8s a ela inerentes ( Art. 454 - LOM). 

A indüslna, o comércio e a agricultura são atividades econõm1ca importantes para a 
Nova Fnburgo, não s6 do pcnto de vtsta da empregabllidade, mas também da 
dinamização da malha econômica e social de diferentes áreas, pelo que é 
fundamental como inslrumentos de qualificação, diversificação, modernização e 
reforço dos laços de proximidade com a população local. 

COMO VAMOS FAZER NOVA FRIBURGO UMA CIDADE DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E AGRJCUL TURA: 

~ 
• Apciar a pequena e média empresa munic.pal, difundindo e apoiando a 

cultura do empreendedorismo; 

• lmplanlar mecanismos de incentivo às empresas que demandam maior 
volume de mão-de-obra; 

• Cumprimento da Legislação que trata d.a obrigatoriedade por pane dos 
municípios de aquisição de gêneros da merenda escol.ar de produiores loca\s; 

• Valorizar o comércio local colocando em prática a lei federal, que permite que 
as compras governamentais sejam feitas nas empresas do municlpio, 

• Estimular a localização de empresas de maior tecnologia e de demanda por 
mâo-óe•obra mais qualificada, de modo a Incrementar a renda do município 
sem riscos para o crescimento ordenado do território e da qualidade de vida 
da população: 

• Dlv~lgar em todo temtório nacional as potencial idades de Nova Fnburgo; 

• Apo,ar e auxiiiar a ,mplamação e ampliação de centros profissionalizantes de 
ensino superior e técnico para diversas áreas profissionais: 

• Apoiar a Instalação e expansão de indústrias com respeito ao meio ambiente 
de modo a evitar a geração de Incômodos em éreas residenciais e em áreas 
de Importância ambiental ou turística; 
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• "Nosso objetivo é capacitar os agricultores, aj udando,os a alcançar sua 
melhor colheita em cada estação de cultivo e promover um crescimento 
sustentável e confiável para seus negócios e as comunidades. Ao 
mesmo tempo em que trabalhamos para garantir colheitas a.bundantes 
hoJe. estamos comprome! idos em deJXar o planeta em melhor forma para 
o futuro"; 

• Criar estrutura de apelo à prodvção e comercializa.ção dos pequenos 
produtores rurais: 

• Criar. promover e divulgar uma marca que padronize os produtos orgãn!cos 
de Nova Friburgo, de modo que eles obtenham um dlfereneial no mercado e 
contribuam também para fortalecer a ,magem de tunsmo ecológico do 
municipio: 

• Criar alternativas para a comerciahzação e Industrialização d.a produção rural 
local e regional. acessíveis ao médio e pequeno produtor rural e dÕS 
agricul!ores familiares e fomentar novas cadeias produtivas de produtos 
agríc91as: 

• Desenvolver as atividades do Serviço de Inspeção Municipal - SIM - para 
que os produtores possam agregar valores aos produtos e subprodutos de 
°'ÍQem animal; 

• Promover a adequação e conservação (/e estradas n,rals; 

• Implantar o Plano Diretor. que contemplara, além da aborda,gem urbanísticó
ambiental, ações estratégicas com abrangência municipal e. integração 
regional, baseado na participação pcpular, na função social da propriedade, 
no resgate da cidadania e no reconhecimento da cidade real; e 

• Contribuir para o acesso a telefonia celular e a Internet. 

~ VA FRIBURGO INCLUSA 
'3 1.- OlRÊJTO À HABITA ÃO 

DA HABITAÇÃO 

É de competência do Municipio com celação á habitação: 

t - autorizar. nos termos do plano dtrelor participativo e de art. 285, li, desta lei 
Orgânica. a execução de quaisquer empreendímentos Imobiliários, 

li - elabora.r a polllica municipal de habitação, integrada ã polillca de 
desenvolvimento urbano, promovendo programas de construção de moradias 
populares, garantindo-lhes condições (Art. 694 - LOM). habitacionais e de 
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Infraestrutura que assegurem um· nível compatível com a dignidade da pessoa 
humana; 

Ili - insHtulr linhas de financiamento bem como recursos a fundo perdido para 
habitação popular; 

IV • gerenciar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados a financiamento para 
habitação popular: 

V • promover a captação e o gerenciamento de recursos provenientes de fontes. 

O direito à moradia é previsto na Constituição. No entanto. o poder público está 
longe de sanar o déficit habitacional 

Empreendimentos habitacionais de interesse social são geralmente de iniciativa 
pú~lica e têm. como obfetivo. reduzir o déficit da oferta de imóveis residenciais de 
baixo custo dotados de infraestrutura (redes de abastecimento d'água, esgotamento 
sanitário e energia elétnca) e acessibllldade. '.2 

COMO VAMOS GARANTIR O DIREITO À HABITAÇÃO: 

• Visando garantir acesso à habitação, a Prefeitura aglutlnará. de forma 
planejada e articulada, esforços, recursos. programas e ações. das três 
esferas de governo (Municipal, Esladual e Federal), das associações por 
moradia e dos empreendedore.s privados para. nos pró~imos \/Jnte anos, 
produiir novas habitações, urbanizar e regularizar favelas produzindo 
alternativas para acesso à moradia, na quantidade e proporção necessária 
para que Nova Friburgo possa, no fJtu,o, zerar seu déficit habitacional, tanto 
para a popula.ção que hoje não tem casa, meio ambiente adequado ou 
regularidade, quanto para a nova demanda advinda do crescimento 
populacional; 

• Criar Fundo Municipal de Habitação destinado a propiciar apoio e suporte 
financeiro á concessão da Política Municipal de Habitação, com a finalidade 
de construir comercializar, financiar e subsidiar a Implantação de programas 
habitacíonais: 

• Investimento na moradia para população de baixa renda. Retirada da 
população de áreas de risco, com a regularização das moradias; 

• Visando garantir acesso à habitação. a Prefeitura aglutinará. de forma 
planejada e articulada, esforços, recursos. programas e ações, das três 
esfera.s de governo (Municipal. Estadual e Federal), das associações por 
morad,a e dos empreendedores pnv-ados para, nos próximos vinte anos, 
produzir novas habitações, urbanizar e regularizar favelas produzindo 
alternativas para acesso á moradia, na quantidade e proporção necessária 
para que Nova Friburgo possa, no futuro. zerar seu déficit habitacional, tanto 
para a população que hoje não tem casa, meio ambiente adequado ou 
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regularidade, quanto para a nova demanda advinda do crescimento populacional; 

• Criar Fundo Municipal de Habitação destinado a propiciar apoio e sup-orte 
financeiro à concessão da Política Municipal de Habitação, com a fin:alidade 
de construir comercializar, financiar e subsidiar a implantação de programas 
ha.bttaciona1s; 

• lnve$timento na moradia para população de baixa renda. Retirada da 
população de áreas de risco, com a regularização das moradias; 

• Construir unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida com 
recursos âo governo Federal e do Governo Estadual, priorizando fam fllas com 
renda de aié três salários mlnimos; 

• Produzir sistema de Informação habftacional, incluindo Informações sobre 
assentamentos precários produção habítaciona1, banco de recursos para 
habitação e outros. subsidianôo o diagnóstico habitacional para a revisão do 

• plano local de habitação de interesse social e redemocratizando essà!'i 
Informações para a sociedade; 

• Implementar o Programa Municipal de Redução de Rtscos. inclumdo o 
sistema de monitoramento de áreas em situação de risco; 

• Propor à Caixa Ecçmômica Federal, um convênio para o financiamento 
comunitário, a fim de melhorar o aspecto sustentável e da assistência as 
pessoas vitimas de catáslfofes naturais. O Programa ._Comunitário terá o 
objetivo de proporcionar uma excelente oportunidade para organizar um ~ 
grande programa de incentivo para a reabilitação urbana, que permita lnteNir . 1 

1 nos acabamentos das construções inacabadas. melhorando o visual das 
comun,dades: 

• Ampliação construção unidades habltacionals, buscando parcenas com 
Governo Feder.ai e Estadual; 

• Ordenar a produção d'a lotes urbanizados e de novas moradias, vtsando à 
redução do déficit habitacional do Munícipio e ao atendimento da demanda 
constitulda por novas familias: 

• Estimular a participação da lníciatíva privada na produção de moradias de 
interesse social. Produzir sistema de informação habitacional, incluindo 
informações sobre assentamentos precários produção habitacioAal, banco de 
recursos para habitação e outros, subsidiando o diagnóstico habitacional para 
a revisão do plano local de habitação de interesse social e redemocratizando 
essas informações para a sociedade; -e 

• Com fiscalização e cresc,mento urbano ordenado. 
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DO DEVER OE EDUCAR E DOS PRINCIPIOS DA EDUCAÇÃO 

A educa~ão. direito de todos e dever do Estado e da família, baseada na Justiça 
social, na democracia e no resp_eito aos direitos humanos, ao meio ambiente e aos 
valores culturais, será prioritariamente promovida e Incentivada pelo Município, com 
colabo,açâo da União, do Estado e da sociedade, incluindo dos veículos de 
comunicação. visando ao desenvolVlmentc da pessoa e sua participação polltica na 
vida em sociedade, assegurando-lhe: 

1 - e formação básica a que todos têm direito. 

li - a orientação para o trabalho e.para a prática social. (M 462 - LOM). 

O conhecimento é a base para o desenvolvimento da humanidade em todos os 
aspectos. A educação tem de ser interativa, envolvendo não apeoas educador -~ 
educando. mas toda a comunidade, os funcionários da inslrtu1ção de ensino e e 
familia do educando, A nossa gestão tratará a educaç.ão com priori(!ade, 
proporcionando aos alunos, profes.sores e a todos os servidores, ambientes 
adequados. confortáveis e seguros, onde os profissionais serão valorizados e terão 
os melhores materiais e as mais modernas técnicas de ensino. 

O futuro que queremos para Nova Friburgo é o de uma cidade cem referencial de 
alla qualidade, com nlveis de educação comparáveis com as principais metrópoles 
desenvolvidas do mundo, com o analfabebsmo erradicado e a melhoría da qualidade 
da educação tratada como prioridade. 

Nova Friburgo tem de ser protagonista dos esforços de recuperação dos défi~s de 
qualtficaçâo que a população brastlelra ainda possui; de diversificação das ofertas 
formativas e da construção de uma dinâmica forte entre as escolas básicas e 
secúndárlas, as instituições de ensino superior, as indústrias criativas, as instituições 
culturais e a modernização econômica. 

A educação !em um papel chave rio desenvolvimento pessoal e coletivo, na 
construção de uma sociedade coesa e solidária, Uma cidade educativa é, não só a 
escola, mas também a comunidade que nos envolve. 

Investir na educação sfgnifica uma melhoria d·as qualificações, da formação 
complementar à redução do insucesso escolar, da redução do abandono escolar à 
qualificação de adultos. crucial elemento de inclusão e fundamental para o aumento 
da competitividade da ev"'ônomia de Nova Friburgo. 

Investir na educação é levar a cidade até à escola e a escola à cidade, 

Investir na educação significa, também, um investimento forte na atração dé íovens, 
sobretudo jovens casais, à cidade. 
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Mais e melhores condições na educação são vantagens que a cidade pode oferecer 
a quem opte por nela viver. 

"Educação com profissionais do século XXI em quatro eixos: conhecimento. gestão, 
críatlvídade e empreenderismo.• (HW ), 

COMO VAMOS GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO: 

• Estimular a expansão descentralizada e a criação de novas escolas técnicas, 
pós-médio e ensino superior para a incorporação da população de mais de 16 
anos, 

• Inserir na matriz curricular uma língua estrangeira - (inglês ou espanhol). 
Bilingue nas escolas e creches: 

, Implementar um programa de Escola em Tempc Integral, abrangendo, 
Inicialmente quatro grandes regiões administrativas do Município, preve~ 
s\Ja ampliação após avaliação ~os resultados se estes forem positivos; 

• Permrtir que a Jamília utilize nos finais de semana, laboratórios de Informática 
para promover a inclusão digital e demais equipamentos de lazer da escola 
para promover a integração com a comumdade, o Programa Escola de Portas 
Abertas: 

• Cons.trulr e equipar o Centro Municipal de Aténdimenlo Especializado e Apoio 
à Inclusão, inciuslve, com contratação de profissionais especiallzados, 

• Estimular o real funcionamento e redefinição das funções do Conselho 
Municipal de Educação, colocando como seus membros pessoas 
efetivamente Interessadas em s-eu funcionamento, ampliando e valorizando 
esta .atividade: 

• Mante< a oferta das atividades extracurriculares, ampliando-a a objetivos 
estratégicos como cidadania, participação e capacitação; 

• Criar o Programa Saúde na Escola busca garantir a avaliação anual do 
estado de saúde de lodos os estudantes da rede municipai; 

• Universalizar o atendimento na educação Infantil para crianças de 4 a 5 anos, 
ampliando o número de vagas e convênios com creches.; 

• ln;ciar a implantação de Escolas do Futuro, que serão Incorporadas ao 
cotidiano da cidade - não terão muros - constituindo um espaço aberto à 
comunidade. com atividade sem tampo integral. As mesmas pcssu1rão salas 
de aulas amplas, salas mulbuso, blbhoteca escolarlcomunltéria, 
auditório/teatro, glnâsio potlesportivo, vestiário, espaços de convivência, 
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laboratórios de especialidades, tecnolog,as da informação e comunicação. 
s,stemas eletrónicos de segurança para acesso, além de lousas digitais 
Interativas; 

• Avançar na relaçã.o com as creches convenladas, promovendo parcerias para 
reformas na educação, valorizando o educador municipal, com salários dignos 
e condições de trabalho.e ampliações nas unidades. vlsando ampliação no 
número de vagas: 

• Revisar do Plano de Carreira dos Professores e outros profissionais da área 
da educação; 

• Promover de melhona na estrutura física e nos equipamentos das escolas e 
creches, com infraestrutura descente; 

• Criar mecanismos ·de descentralização para o desenvolvimento das escolas 
municipais, garantindo a autonomia pedagógica. adminístrativa e financeira 
das escolas, com distribuição de recursos finànceiros para os conselhos 
e.scolares: 

• Construir junto as escolas salas para os atendimentos médicos, 
odontológicos, de a.ssistência social e psicológicos: 

• Construir escoras modelo para a educação em tempo integral. incorporando 
os conceitos de obra ecologicamente correta (capt_ação de águas pluviais, 
aproveitamento de luz natural com uso da energia solar. coleta seletiva de 
lixo. torneiras econômicas, uso de madeira plástica. etc.): 

• Introduzir o plano plloto de escoia em iempo integral envolvendo o conteúdo ~ 
curricular básico e outras atividades como reforço escolar, ensino 
profissionalizante. esporte e cultura: · 

• Combater o abandono escolar com a promoção de programas 
complementares ao ensino básico obrlgat6rio, nomeadamente através da 
oferta de programas extracurriculares em áreas distintas - como artlstica, 
cidadania, profissionalizante - vocacionados para públicos específicos, em 
articulação com o Ministério da Educação e outras entidades: 

• Pnorizar a qualidade e variedade nos alimentos da merenda escolar. A 
merenda escoiar deve ser bem planeJada haJa vista muitos alunos fazerem 
refeições na própria escola e não terem o suporte alimentar em soas casas. 
Então a escola tem que suprir os valores nutricionais que o mesmo necessite, 
levando em consideração que se o aluno ingerir o essencial para seu bem
estar, ele vai ter um melhor rendimento escolar. Na e.scola ê o melhor local 
para ensinar o que é alimentação saudável e adequada Garantir merenda 
completa e de qualidade para os alunos; 

• Garantir alimentação qualificada, diversificada e balanceada para todos os 
alunos das escolas municipais de ensino, construindo um cardápio 
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diferenciado, que considere os hábitos. costumes e necessidades alimentares em 
cada região da cidade. 

• Implantar curso de empreeodedorismo nas escolas. aos sábados, como carga 
horária extra; 

• Ampliar a oferta de vagas na rede municipal de ensino, com critérios de 
acesso democ,ático e transparente, promovendo a permanência dos alunos e 
desenvolvendo esforços pela ampliação gradual de oferta; 

• Capacitar e qualificar os profissionais da educação municipal, utilizando novas 
tecnologias, em função de uma prática mais efetiva no processo de ensino de 
aprendizagem; 

• Criar Centro de Referência do Professor será um espaço virtual de 
capacitação e aprimoramento dos docentes, <flfusão de boas práticas e troca 
de experiências. A partir do Cer,tro, a prefeitura oferecerá cursos à distância, 
material para uso em sala de aula e fóruns de discussão sobre aspectos d_g 
ensino na rede municipal; 

• Assegurar o acesso à educação especializada aos educandos com 
necessidades educacionais especiais. Investir fortemente na capacitação dos 
profissionais da educa_ção. da educação infantíl e no ensino fundamental: 

• Fortalecer a gestão democrática da educação garantindo a articulação com a 
sociedade civil e Fortalecendo o Conselho Municipal de Educação e dos 
Conselhos Escolares: 

• Construir o Plano Municipal de Educação de forma democrática. As ~ 
estratégias óo futuro educacional da cidade, para os próximos 2D anos, têm 
que ser amplamente discutida pela população friburguense. Da educação 
infantil as pós-graduações: • 

• Ampliar a educação té.cnica e profissional; 

• Implantar curso preparatório para o ENEM. gratuito: 

• Implantar a meritocracia para professor; 

• Buscar parceria Junto ao Governo do Estado para ampliar os CEJAS. 
implantando-os por regiões com instalações e gestões próprias. com víslas à 
eliminação do analfabetismo funcional e digital: 

• Construir e equipar o Centro Municipal de Atendimento Especializado e Apoio 
é Inclusão, inclusive. com contratação de profissionais especializados: 

• Criar a Ouvidoria Educacional. 
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• Estabelecer polllica de formação e informação educação para 
desenvolvimento econômico em parceria com o Sistema (SESI, SENA!, 
SENAC, SEST/SENAT, SESRAE), 

• Garantir os princip,os da educação inclusiva e .adequar os espaços escolares 
em relação à estrutura ·física e pedagógica que favoreçam o acesso e a 
aprendizagem de todos os alunos; 

• Implantar por setor equipe itinerante óe apoio pedagógico multidiscíplinar 
(exemplo: fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, 
assi.stente soClal, entre outros) para dar supona aos profissionais de ensino 
das unidades escolares; 

• Implantar e fortalecer uma p_olítíca municipal contínua sobre drogas (inclusão 
do tema na grade curricular das escolas municipais e utilização das mídias 
sociais para promover ações de prevenção): 

• Aprimorar o acesso ã internet e rede de w\-fi em todas·as unidades escolareíi. 
Instrumentalizando a educação a distância na zona rural, 

• 'Melhona na área da educação, com planejamento e reorganização de vagas, 
horânos de atendimento e qualificação de professores•; 

• Promover parcerias com as escolas de samba, clubes esportivos e 
recreativos, igrejas e outras organizações, para a utilização dos espaços 
públicos, voltados a Integração entre comunidades e difusão do esporte, da 
cultura e lazer; 

• Promover a formação continuada de profassores em torno da educação ~ 
iniegral, englobando as dimensões pedagógica e administrativa, 

• Consolidar as diretrizes J)'edagógicas e as matrizes curriculares mumclpa,s · 
para o desenvolvimento da educação integral e ampliação da jornada escolar: 

• Construir, ou reformar e equipar laboratórios de.aprendlzagem avançada: 

• Ze'rar o número de procura de vagas nas Creches, Construindo no minimó 3 
(três) cteches por ano e arrendar ou comprar vagas em estabeleêimentos 
particulares). para atender a quem necessita: 

• Criar programas que promovam a segurança no pe1ímetro das escolas e 
combaie ao assêdio as crianças e jovens; 

• Intensificar a participação da GM (Guarda Municipal), no auxilio as crianças 
no entorno das escolas públicas em especial na travessia de ruas nos 
horános de entrada e salda da escola; 
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• Adotar as unidades escolares de vigilãncía eletrónica e manutenção 
permanente destas; 

• Instituir o Plano Municipal de Segurança Escolar. por meio da criaçãô do 
Observatório do Clima Escolar, e da execução da Polit,ca Municipal sobre 
Drogas e da segurança flsica dos próprios escolares; 

• Implantar os serviços socíais•e de saúde nas escolas, com atendimentos -aos 
alunos, Inclusive domicifiar conforme o caso, profissionais qualificado.s; 

• Garantir um profissional de educação física no ensino fundamental do 
primeiro ao quinto ano em todas as escolas do município; 

• Elaborar um currículo municipal contemplando a todos ap_rendizado, 
ofetecendo uma ba.se comum de conhécimentos a todos os estudantes da 
rede de• ensino. do histórico de Nova Friburgo e dos atrativos turis!icos de 
nossa região: .J 

• Promover a. adequação de espaços nas escolas municipais para a construção 
de prédios anexos para atendimento às creches: 

• Incentivar e dar apolo ao Grêmio Estudantil nas escolas. 

1:: dever da família, da sociedade e do Estado assegurar â criança, ao adolescente e ~ 
ao jovem, com absoluta prioridade, o d,reito à vida, â saúde, â alimentação. á 
educação, ao lazer, â profissionalização, â cultura. â dignidade, ao respetto, à 
liberdade e â convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de ioda 
forma de negligência, discriminação. exploração, violência. crueldade e opressão. 

Nova Friburgo, por sua vez. através de suas secretarias. iocará principalmente suas 
atividades. nos 18 programas de pollticas para juventude. 

' Nem sempre podemos construir o futuro para nossa juventude. mas podemos 
construir nossa juventude para o futuro' . (Franklin Roosevelt). 

COMO VAMOS EXECUTAR A POLITICA PÚBLICA PARA A JUVENTUDE 

• Promover o acesso dos Jovens friburguenses-às atividades e aos projetos 
cuttura,s e esportivos, ofere.c,dos pelos poder públlcc municipal ou por 
ONGs; 



• Garantir acesso à educação. cultura e qualificação pro6ssional de qualidade 
para todos os jovens; 

• Implantar programa municipal de estímulo ao primeiro emprego; 

• Estabele.cer estratégia para promoção do lfabalho decente de jovens em 
Nova Fnburgo em parcerias com a FIRJAN e Síndi.catos patronais, 

• "Criação de Programas a nível Federal, Estadual e Municipal de auxilio, 
incentivo financeiro e ca.pacitação profissional aos jovens estudantes e 
manutenção dos já existentes, como a Poupanç., Jovem e o PROJOVEM". 

• 'Garantrr a aplicação de leis nacionais e decretos federais (em especial o 
Decreto Federal nº 5.296/2004) que tratam da Inclusão e da. acessibilidade de 
jovens com deficiência, combatendo a segregação e a discriminação, 
buscando a equidade, o empoderamento, a produtividade. a sustentabilidade 
e.a segurança desses jovens na sociedade'; 

l 
• "Ampliação e potencíal1zação do PROERD (Programa Educacional de 

Resistência às Drogas e à Viofência) na.s escolas públ1cas e privadas', e 

• Ouvir -os jovens nos seus direitos, estabelecidos nas conferências de 
Conselho Municipal da Juventude ou similar. 

!3.4.• DIREITOS SOCIAIS 

TODAS E TODOS TENHAM A GARANTIA DE DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS 
COM QUALIDADE. 

DAS POLITICAS SOCIAIS 

O Municlpio, no âmbito de sua atuação, aS$egurarã, nos termos do art 5° da 
Const ituição da República e dos pactos internacionais dos quais o Brasil é 
signatário, direitos sociais através da instituição de pcliticas públicas que garantam 
aos indivíduos o exe,cicio e usufruto de direitos fundamentais em condições de 
igualdade. para que tenham uma vida digna por meio da proteção e garantias dadas 
pelo estado de direito.( Art. 459 - LOM). 

DA REDE PERMANENTE DE ATENÇÃO SOCIAL 

O Municiplo Instituirá em lei Rede Permanente de Atenção Social (REPAS) mediante 
integração sistémica e estratégica de órgãos municipais para formulação e 
Implementação de politicas públicas de educação. esporte, cultura, lazer, sàúde, 
assistência social, segurança. drogas e promoção dos direitos humanos.( Art. 460 -
LOM). 
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DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A assistência social, óirelto do cidadão e dever do Estado, ê política de seguridade 
social não contributiva, qué provê os mínimos sociais. realizada através de um 
conjunto Integrado de ações de Iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento â necessidades básicas. ( Art 560 - LOM) 

Parágrafo único. O órgão mun·lcipal de asslsténc,a soc,al figura estrategicamente na 
articulação e no desenvolvimento da REPAS. 

"A democracia é lnd,ssociável dós direitos Sociais. Apesar de não ser competência 
exclusiva do município assegurá-los. devemos ambicior>ar que todos os cidadãos 
tenham a capacidade de os procurar e eXlgir, que todos sejam tratados com 
igualdade. Para Is.to são neoessárí.as políticas públic.as municipais que promovam o 
acesso efetivo aos direitos sociais e a sa_tistac;ão das necessidades dos que vivem 
em sltua.ções difíceis, que Invertam ciclos de pobreza e desigualdade, solucionem 
vulnerabilidades e combatam a discriminação Uma ação focada na eliminação das 
causas e na prevenção dos fatores de risco. que estão na origem das situações d! 
exclusão e discriminação' 

Defender o acesso concreto aos direitos constitucionais, impedindo a sua continua 
erosão e destruição. mostrando que é possível contrapor à lógica pura e dura da 
austeridade uma dimensão responsável de sobriedade compatível com um maior 
bem-estar da população 

O poder público deve atentar para as questões sociais e assumir com 
responsabilidade o seu papel na proteção das pessoas em estado de 
vulnerabilidade social, devendo ter ações firmes para combater pontualmente ~" 
os casos existentes, bem como um plano de ação para prevenção e promoção 
ao bem comum das pessoas. É direito constitucional e todos devem receber 
tratamento digno, humanizado e sem distinção. . ' 

É neoess ãria uma estratégia integrada para os direitos sociais na cidade de 
Nova Friburgo envolvendo ativamente as pollticas de: Habitação, Educação, 
Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde, Juventude, Desporto. Em articulação 
com: Emprego, Empreendedorismo e Inovação. 

COMO VAMOS GARANTIR OS DIREITOS SOCIAIS: 

• Implantar o Cadastro únici:, para Inserção. nos Programas Sociais, fazendo a 
busca ativa para inscrever as pesooas que realmente com direito acesso e 
que se enquadram aos programas oferecidos; 

• Criar o projeto social de proteção ao Jovem em situação de vulnerabilidade; 
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• Estimular o real funcionamento e redefinição das iunções do Conselho 
Municipal de Assistência Soclal, acompanhando e prestigiando o seu 
funcionamento, além de ampliar e valorizando suas atividades· 

• Acompanhar as situações de risco soe1al dos municlpies, estruturando 
respostas adequadas às diversas faixas etárlàs da população - Infância, 
juventude, Idosos - assim como às femOias, 

• Promover, apoiar e participar em programes ou Iniciativas que visem a defesa 
dos direitos. das pessoas com deficiência; 

• Dar atenção especial para as ' Políticas Sociais • de Inclusão. amparo e 
proteção ao Idoso, jovens e pessoas em vulnerabllidade social"; 

• Criar a Casa de Proteç;\o as Pessoas em Situação de Rua; 

• Estruturar e ampliar a oferta de atendimento ao CREAS Pcp (Centro dê 
Referência para População em Situação de Rua); 

• Ampli;u o número de CRAS e das equipes que atendem os centros de 
referência, acrescentnado uma equipe para atender a área rural dos distritos; 

• Garantir apoio técnico aos Conselhos de Nova Friburgo (CMAS e CMDCA), 
melhorando a qualidade do atendimento da rede conveniada, padronizando 
os modelos de formulários utilizados e trazendo mais agilidade na tramitação ,m 
dos processos e deliberaçõe.s; ~ 

• Ampliar, fortalecer e promover ações e projetos voltados para os ·jovens, 
mulheres, idosos, pessoas cem deficiência e outros grupos; 

• Fortalecimento do Programa Benefício de Prestação Continuada • BPC -
Trabalho conforme metas estabelecidas no Plano Nacional dos direitos à 
pessoa com deficiência. 

• Realizar anualmente a ' Feira da Amizade· em parceria com outra,s secretarias 
e entidade_s filantropicas. Os recursos arrecadados serão distribuídos para as 
entidades participantes; 

• Construir Centro Viver para Pessoas Idosas, (abrigo), em parceria com as 
Secretarias de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, e Saúde, para 
que os idosos tenham assistência psicologia. de saúde. atividades lúdicas e 
bem viver; e 
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, Aprofundar o funcionamento regular dos Conselhos Municipais na área dos 
Direitos Soclais, Educação. Cultura e Cidadania, Habitação, Juventude, 
Desperto e Igualdade ouvindo os idosos das diversas áreas. apresentação e 
debate das políticas e pJanos de atividades propostas pelo municlpio nas 
diversas áreas e apoio a iniciativas públicas promovidas por e.stes conselho.s. 

G.!, · DIREITO A SAUD 

SAÚDE, ATENÇÃO GLOBAL PARA TODAS E. TODOS. 

A saúde é direito de todos e dever do Município. assegurada mediante políticas 
sociais e eccnômicas que visem à eliminação do risco de doenças e de outros 
agravos, ao a.cesso universal e igualitário às ações e ·serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.( Art. 510 - LOM), 

.J: 
§ 1• A Rede de Atenção à Saúde do Município lntegra o Sistema Único de Saúde 
em âmbito estadual e nacional, com o objetivo de proporcionar acesso universal ao 
sistema público de saúde, vedada qualquer forma de discriminação. 

§ 2º O dever do Município não exclui a responsabilidade do indivíduo. da família e de 
instituições e empresas que produzam riscos ou danos .à saúde do cidadão ou da 
coletív1dade. 

§ 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, 
alimentação, moradia, saneamento bãs,co, meio ambiente, segurança, trabalho e 
renda, eduC!lçâO, esporte, cultura. lazer, mobilidade e acesso aos bens e serviços 
especiais. 

§ 4• Cabe a todo cidadão dispor do cartão nac,onal do SUS e dele se servir sempre 
que se dirigir para atendimento no sistema público de saúde. 

§ 5° Para atingir os objetivos estabelecidos neste artigo, o Municípío promoverá 
ações de Estado devidamente integradas e articuladas, com devido planejamento 
estratégico e orçamentário-financeiro 

"A saúde assume uma Importância centraJ na qualidade de vida urbana. Fatores 
como o stress, devido a ritmos de exigência e desgaste, bem como as alterações 
ambientais e climáticas, apresentam desafios urbanos que precisam de ser 
encarados, para contarmos com uma cidade saudável e evitarmos significativas 
taxas de morbidade' 

"A saúde, direito constitucionalmente assegurado a todds, é o bem maior de 
qualquer pessoa. Propiciar saúde a todos impl ica uma série de ações de promoçã.o e 

2) 



prevenção e de tratamento e recuperação de doenças, de.forma univetsal, integral e 
equâníme'. 

• Não obstante ludo que já ro, construido e está sendo realizado, muito ainda há que 
ser feito haja vista que o sl~tema de saúde está em permanente construção e 
muitos desafios precisam ser superados·. 

COMO VAMOS GARANTIR O DIREITO À SAÚDE: 

• Implantar um novo modelo de gestão na saúde de Nova Friburgo, que garanta 
melhores resultados e mais eficiência na saúde pública do município. O novo 
modelo de gestão em saúde pública, como alicerces respo/\sabllidade, 
transparência e respeito por nossa população em Nova Friburgo Não mais a 
saúde precária; 

• • A saúde receberá um cheque de gestão aômimstrallva e, recursc:í) 
necessários para que o cidadão possa ser atendido rapidamente e de forma 
dlgna. e diagnosticado e tratado no mais curto espaço de tempo· 

• Implantar o serviço de Ambulância 24 Horas nas Unidades Básicas de Saúde 
nos Distritos, 

• Implantar o Banco de Dados Médicos. com a digitalização das informações 
dos pacientes e um slstema Integrado entre as unidades da rede de saúde. O 
própno paciente terá uma identificação digital com informações médicas ~ 
integradas, possibilitando o agendamento eletrônico de consultas e resuhados 
de exames, condições especials de saúcfé ele. O Prontuário Único Eletrônico, · 
Integrado as info,mações do paciente em uma única fonte de dados. 
possibilitando o acesso em qualquer unidade; 

• Cumprir um cronograma de manutenção preventiva e corretiva nos 
equipamentos de saúde, bem como o levantamento de necessidade d.e 
substituição dos aparelhos existente.s e aquisição de novas 1ecnologlas; 

• Manter um sistema Consultas Particulares Especificas: a Prefeitura val manter 
uma rede de médicos cadastrados e pagar direto aos profissionais por 
consultas e procedimentos. É uma forma de ampliar a capacidade da rede 
pública nos casos em que o município não consegue atender em até 30 dias 
ou em sttuações emergenciais, com a prêvia autorização da Secretaria 
Municipal de Saúde: 
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• Capacitar profissionais da saúde para o atendimento adequado aos usuários e 
dependentes de drogas licita e ilícitas. criando comitê Integrado antidrogas 
intersetorial vinculado à saúde: 

• Reformar e adequar o anttgo prédio da ant,ga LBA; anexo a Matem,dade. para 
criar a Policlínica Central da Mulher. 

• Implantar o PAI - Posto de Atendimento Infantil - com Instalações prôprlas 
para consultas atendimentos de emergências, isolado do setor de adultos; 

• Recuperar o antigo SASE, transformando em um hospital de bairro, com as 
parcerias. PPP's (Participaçãó Público Prívado), 

• Retirar os atendimentos ambulatoriais do Hospital Raul Sertã. Passando a 
funcionar próximo em outro prédio, para desafogar o fluxo de pessoas no 
Hospital: 

• Recrtar a Fundação Municipal de Saúde; 

• Promover melhorias- da estrutura tisica, dos equipamentos e dos serviços nos 
Postos de Saúde. garantindo atendimento preventrvo de saúde a população 
ne-."E>Ssílada. 

• Implantar e Fábrica -(Laboratório) Municipal de Remédics para atender os 
munícipes de baixa renda; 

• Implantar o Laboratório Mun1cipal de Anãiíses Clinicas. 

• Reorganizar toda a a~sístência farmacêutica. descentralizando as farmáclas 
garantindo acesso aos remédios mais próximos ao cidadão; 

• Descentralizar o atendimento às comunidades, se necessário implantar mais 
policlínicas. equipando-as éom material, enfermarias, equipamentos e pessoal 
quelifica~o; 

• Estimular o real funcionamento e redefinição das funções do Conselho 
Municipal de Saude, colocando como seus membros pessoas efetivamente 
interessadas em seu func,onamento. ampliando e valorizando esta atividade. 

• Elaborar o Perfil Municipal de Saúde e o Plano Municipal de Saúde e 
implementar as medidas neles preconi;adas, 

• "Buscar parcerias nas es'feras estadual e federal para realizar .e aprofundar 
estudos com vistas à elaboração de um plano de cargos para o SUS". 
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• Revisar do Plano de Carreira d·os medicos, enfermeiros e outros profissionaís 
da área da saúde, valorizando os agentes ôa saúde municipal, com salários 
dignos e condições de trabalho. · 

• Recuperar da-estrutura dos equipamentos de saúde (postos) já existentes que 
atualmente se encontram em mau estado de conservação e com serviços 
deficltános Se possível padronizar todos 

• Promover de campanhas Itinerantes, em todos os bairros, voltadas a exames 
cflalmológ1cos, d1abét1cos, g,necológicos e urológicos; 

• Instituir o programa de capac,taçãc continuada para profissionais atuantes na 
saúde visando à preven.çào de doénças sexualmente transmlssivéis e 
canceres comuns; 

• O Hospital Raul Sertã vai priorizar os atendimentos de urgências, emergências 
e cirurgias, passando os atendimentos ambulatoriais para outro local; 

• Investir mais em ações de promoção, prevenção e vigilância e de assistência 
ambulatorial no sentido Criar o Centro de Atenção Integral aos Portadores de 
Câncer. 

• Cnar, incenbvar e estruturar o PADI (Programa de Atendimento Dom,cdiar ao 
Idoso); 

• Criar Pohclinicas nos distritos com objetivo de desafogar o· hospital Municipal. 
o hospital ele deve ser ·o fim da linha' para agravos que possam ter atenção 
fora do ambiente hospitalar": 

• Reduzir e prevenir os riSCO$ e graves à saúde da população por meio das 
ações de vlgilância, promoção e proteção à saúde; 

• Garantir o acesso dà população a medicamentos essenciais e promoção do 
seu uso racional, 

• Implantar o programa Remédio em Casa - entrega em domicllio de 
medicamentos aos diabéticos, hipertensos e pessoas com bronquite asmática 
crônica atendidos pela Rede Municipal de Saúde; 

• Dar ênfase ao Programa de Saúde Escolar: Atendimento médico, ~ 
enfermagem, dentista, fortalecer o programa de imunização (vacinas), •~ 
Incluindo fornecimento de óculos aos alunos carentes, palestras sobre temas 
e assuntos que estão dentro dos programas de saúde elo1J de acordo com liis 
necessidades ije cada região de saúde e suas necessidades e 
particularidades; 
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• Fortalecer a rede de atendimento â saútle mental nas Unidades Básicas de 
Saúde e no pronto atendimento: 

• Priorizar atendimento as pessoas com lmunodeficiências, transtornos mentais 
e autismo: 

• Ampliar a cobertura da rede de atendimento ps1cossociel. visando ao 
tratamento à Saúde mental e dependência qulmica, com foco em reinserção 

• Garantir educação ccntinuada aos profissionais proporcionando atualizações 
de protocolos, portarias, resoluções, afim de manter .elevada condição 
técnica; 

• Implantar o CEO - Centro Especializado em Odontologia - com atendimento 
nas seguintes áreas: endodontia - canal, ortodontia - aparelho 'dentário. 
próteses dentárias, e p'eriodontia - doenças da gengiva; 

• Intensificar as ações de saüde bucal e fortalecer a parceria entre J 
secretarías de saúde e Educação visando estender a um maior número 
f)<:>Ssivet de pessoas as ações voltadas à prevenção; 

• Construir um novo hospital mais moderno 4.0, considerando exaurida a 
capacidade do Hospital Raul Senã. podendo inclusive ser um hospital 
universitário. O proieto in1c,el, seria a construção ao !ado do prédio da Aguas 
ele Nova F rtburgo; 

• Implantar as Farmácias Municipals qve disponibilizarão mai~ de 200 ~t 
medicamentos de· Relação de Medicamentos Essenciais (REMUME}, que . , 
trabalharão com corretas normas da armazenamento, procedimentos e 
condutas de dispersão de medicamentos, garantindo a permanência de 
farmacêutico em todo horário de funcionamento para orientar os usuários do 
Sistema ú nico de Saúde quanto à administração dos medicamentos 
presentas na receita, Sem dispensar as farmá.c1as populares. 

• Ampliação da capacidade de atendimento da(s) UPA('s). 

• ·construir e equipar novos centros de saúde em unidades com áreas 
deficientes e regiões que apresentam necessidades, em parceria com o 
Ministério da Saúde' . com a padronizaçã_o das unidades, 

• Implantar em todas as unidades da saúde de Nova Friburgo painéis 
informando o balanço mensal da saúde, promovendo e transparência ria 
gestão e dando ao cidadão a oportunidade de acompanhar a execução do 
plano de governo, 
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• Apoiar e mobilizar para que o INCA - Instituto Nacional do Câncer, assuma a 
construção do hospital do câncer em Nova Friburgo; 

• Construir nos distritos. mini-hospitais (Hospital Distrital). com recursos dos 
governos estadual e federal, 

• Melhorar o controle e rapidez para o atendimento, consulta.s, exames, bem 
como o acesso aos profissionais especiallslas; e 

• Construir o Hos.pítal dos Servidores Públicos Munícipais. (na Vila Amélia, 
preservando o patrimônio histórico do prédio, e construido a unidade 
hospitalar e médica no espaço onde era a delegacia) 

BEME AR' 

DO DESPORTO 

É dever do Município o fomento de práticas esportlvas formais e não formais. 
inclusive para pessoas com deficiência, como .dire1to de cada um, observados: 

1 - autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto à sua 
organização e ao seu funcionamento; 
li - a destinação de recursos públicos à promoção pnorttária do desporto educactonal 
e, em casos. específicos. para e desporto de alto rendimento: 

Ili - o tratamento diferenciado para o despo'1o amador e profissional; e 

IV - a proteção e o incentivo a manifestações esportivas de criação nacional e 
olímpicas, ( Art. 640 - LOM). 

As esta!fsticas mostram que os proietos sociais vinculados ao esporte reduzem 
significativamente a ·evasão escolar e aumentam o índice de aprovação colegial 
entre os estudantes a.lletas. 

A lnte.gração das políticas âe esporte, lazer e educação se traduzem na construção 
da cidadania plena e na geração de novas oportunidades, refletindo diretamente na 
melhoria da qualidade de vida da população. 

·o esporte deve ser tratado como objeto de políticas públicas e como instrumento da 
fom,ação educacional e da integra~ão social , disseminando as boas práticas de 
convivência em com.unidade e aprimoramento pessoal". 



COMO VAMOS GARANTIR O DIREITO AO DESPORTO: 

• Pr-omover permanememente "Dom,ngos Comunltános" nos d,stntos e diversos 
bairros da cidade; 

• Ampliar a Integração das atividades desportivas oomunitártas com as áreas 
da educação, saúde e segurança; 

• Incentivar o esporte escolar, valorizando as aulas de educação física, bem 
oomo o esporte e a atividade física no contra turno esoolar, tendo o esporte 
como um vetor de fortalecimento da cidadania Organizaremos os jogos 
escolares de Nova Friburgo, inclusive nas modalidades paradesportivas. 

• Promover eventos esportivos de visibilidade estadual, nacional e 
internacional que possibilitem a participação dos atletas do Município; 

l 
• Valorizar e capacitar os técnicos d.as diversas modalidades que representam 

a cidade em eventos de relevância esportiva; 

• Resgatar a memória desportiva de Nova Friburgo através de incentivo as 
diversas modalidades. respeitando p;lrfil, lndlvldualidades e vocações de cada 
cidadão praticante; 

• Oferecer a população condições para acesso e prâtica da atividade física 
continuada nos diversos equipamentos municipais sociais e E!Sportfvos; 

• Transformar a escola em um espaço de transversalidade prática. utilizando-a 
sempre que passivei e obedecendo a programação previamente estabelecida 
aos finais de semana para atividades desportivas e culturais comunitârias. 
através da parceria comunidade/munfclpio/escola; 

• Manter e fomentar parcenas públicas e privadas para a realização de 
programas esportivos: 

• Incentivar e/ou implantar escolinhas de atividades desportivas 
multidisciplinares, com enfoque em grupos vulneráveis objetivando mintmizar 
a violéncia e a crímfnalldade. contribuindo com c senso crítico e a formação 
de cidadãos, além de fomentar a descot,erta de vocações e .talentos como 
escape para a dignidade da pessoa: 

• Criar um Programa Munic,ipal de Incentivo às diferentes modalidades 
esportivas; 
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• Estudar a viabilidade da disputar campeonatos profissionais de basquetebol e 
Voleibol, além de outros esportes coletivos que estiverem em condições de 
disputa. recilado as ligas de -cada modalidade; 

• Viabilizar apoio ao Friburguense Atlético Clube, como representante da 
cidade no campeonato de futebol profissional; 

• Críar um programa da incentivo aos atletas que representam Nova Friburgo 
nas competições reg1ona,s, estaduais; nacionais e internacionais, artJculando 
parcerias com o setor privado; 

• Criar a Vila Olímpica com o objetivo dé melhorar as estruturas esportivas e 
acompanhamento técníco para crianças e Jovens. Terá equipamentos 
públicos como campo de futebol, quadra pista de atletismo e piscina. A 
prefeitura implementará a construção ou melhoramentos por meio de 
parcerias (PPP), ou convênio com o sistema "S" no aproveitamento do ginásio 
do SES! e espaços anexos, em Conselheiro Paulino: l 

• Amphar a integração das atividades desportivas comunllãnas com as àreas da 
educação. saúde e segurança, pública; 

• Promover ativ1da.de física e esporti\/<! especial em áreas de maior 
vulnerabilidade social; 

• Realizar campeonatos de futebol de campo lnterbairros; 

• Cnar o Circuito Municipal de Espones Radicais. Aproveitar os paredões das 
encostas com atração esportiva, 

• Pnorízar a realização de competições de modalidades onde haja atletas locais 
de .destaque, aumentando o potencial de atra_ção de novos praticantes; 

• Pnorizar a criação de espaços de lazer em áreas carentes, com a construção 
de mesas de dominó e xadrez, pistas de skate, quadras de basquetebol de 
rua etc.; e 

• Priorizar a captação e realização de grandes eventos esportivos, sobretudo 
de esportes ecologicamente corretos. 

PROJETO "EU SOU AMIGO DO ESPORTE" 

Projeto com a finalidade de incentivar a prática esportiva, além de ofertar opções e 
possibilidades aos jovens e de desenvolver e apoiar atletas. 
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COMO VAMOS GARANTIR O PROJETO, 

1. Desapropriação da antigo Clube Qlifas, ou formar parceria com UFRJ, 
transformando o local em um complexo esportivo municipal. 

2. A utilização do espaço será aproveitada da seguinte forma: 

, De segunda a sexta feira para o desenvolvimento de práticas 
esportivas, em especial, os olímpicos. 

► Aos fins de semana funcionará como cluDe aos fucionérios da 
Prefeitura e seus dependentes. 

,. Os atletas que vieirem a ter um bom desempenho, recberão bolsas 
afim de incentivar e estimular o seu desempenho, As bolsas serão ofertadas 
em diferentes modalidades (vale transporte. vale alimentaçõa e vale cultura) . .,;i; 

, O projeto será realizado a partir de uma parceria público privada. As 
empresas e Instituições que vieirem a coleborar, terão direito a um selo de 
reconhecimento da Prefeíturs "Eu sou amigo do esporte" 

R 

PROMOVER UMA CIDADE COESA E SOLIDÁRIA, SOBRETUDO COM OS U\
1 IDOSOS ~ 

A nossa política de cidade tem no centro das suas preocupações uma cidade 
solidária, lntergeracional e coesa. A coesão urbana está no circulo do projeto de 
mooemlzaçào e Inovação da cidade e é uma condição essencial para a sua 
sustentabilidade - social, econômica, ambiental e governabva, 

Uma cidade coesa proporciona mais oportunidades para os seus cidadãos, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida; mas também solidária e 
lntergeracional, onde o contributo de todos é importante para o beneficio dos 
demais. 

Dar especial atenção será dada à população de idosos, que representa cerca de um 
quarto dos friburguenses. 

Con,siderar que este setor da população deve ser encarado como um recurso 
importante da cidade, dad·o em muítos c;asos o seu elevado grau de qualificação, 
experiência e a sua disponibilidade de tempo, 
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Melhorar da qualidade de vida da população de idoso passa, necessariamente, pelo 
combale ao isolamento, por dispor de habitação adequada, melhor acesso aos 
serviços de saúde, maior apoio domíciliârio, transportes mais acesslveis e acesso ao 
conhecimento, cultura e lazer, 

COMO VAMOS FAZER NOVA FRIBURGO UMA CIDADE SOLIDÁRIA, 
INTERGERACIONAL E COESA: 

• Aprofundar o funcionamento regular dos Conselhos Municipais na área dos 
Direitos Sociais, Educação, Cultura e Cidadania, Habitação, Juventude, 
Desporto e Igualdade ouvindo os Idosos das diversas érea.s, apresentação e 
debate das pollticas e planos de atividades proposta.s pelo município nas 
dlversas áreas e apoio a Iniciativas públicas promovidas por estes consêlhos; 
e 

• Apoiar os friburguenses, a contribuir para uma comunidade mais sol idária, :J; 
participando em programas da voluntariado e promovendo iniciativas de 
âmbito social e educativo abertas à comunidade . 

.• NO A RIBURGO SOS'i'EHTAVi 
'4. . OVA FRIBl,!RGO CIOÁDE:REABlllTAO,' E REABITADA 

A reabilitação das edificações residenciais! e e~uipamentós coletivos, bem como do 
espaço público. é uma prioridade expressa na Estratégia de Reabilitação Urbana de 
Nova F riêurgo 

Nesta estratégia é bem clara a responsabilidade de vários setores: 

, Dos proprietários dos ediflclos residenciais, na sua larga maioria privados; 

, Do municlpio, responsável pela manutenção do parqué habitacional 
municipal, pelos equipamentos coletivos munícipaís e pelo espaço público; 

, Assim, para esse enorme desafio que temos que decidir como 
responsabilidade com autoridade: 

.,. Como intervir na cidade existente para reutihzar o que està vago e obsoleto. 

, Como reabilitar as habitações, os equipamentos coletivos e o espaço público 
que foram danificados pela tragédia de 2011, 
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,. Como Intervir nos locais da cidade· que, prejudicados pelo o fato corrido em 
·2011 , entraram em decadência econômico e social, tornando-se as populações 
mais frágeis e marginallzadas. 
Uma cidade que pretende atrair mais pessoas e empresas, que pretende ter um 
espaço urbano qualificado e melhorar as. condições de vida da população não pode. 
nem deve. desperdiçar o Investimento reallzado ao longo dos anos por famílias. 
empresas, município estado. deixando-o a.o abandono e a degradar-se. 

COMO VAMOS GARANTIR UMA CIDADE REABILITADA E REABITADA: 

• Lançar o Programa "Re-Hablta Nova Friburgo" dirigido proprietános de 
imóveis que se encontram em rufnas ha longos anos em locais estratégicos 
da cidade, em enfeiam a e<dade, Este program poderá ser consensuoso com 
os proprietários cu desapropriado; 

• Intervir em todos terrenos urbanos, que não estejam murados e limpos e sem 
calçadas; 

.J: 
• Proceder um levantamento de todos os imóveis em as calçadas estejam 

prejudicando acessibilidade das pessoas e determinar a quem de direito a 
locomoção ôo entrave; 

• Estudar a viabilidade de implan'tação do IPTU Verde: 

• Valorizar conjuntos de imóveis histórtcos de Nova Friburgo: e 

• Pintar dos os prédios da prefeitura, padronlzando.-os com as cores e o brasão 
de Nova Frtburgo 

• Aproveitar as encostas onde foram construídos os muros de coniençao, 
adpatado•OS para a prática de escalagem e outros esportes radiciàs. 

41 - OVAFRIBtJRGO CQlil eseACO P 

·os pedestres pre01sam ter formas fáceis de se locomover entre praças. parques, 
ruas de acesso e.xciuslvo e outros locais onde os carros não podem ir. Uma 
sinalização urbana clara, explicando como se deslocar em um determinado local ou 
complexo é muito imponante, especialmente para áreas cheias de turistas·. 

'As melhores cidades possuem centros ativos, onde as pessoas querem gastar seu 
tempo. Ê importante encontrar um balanço saudável entre os espaços ativos da 
cidade e lojas como cafés e mercados. sem deixar também ,iue os lotes comerciais 
tomem uma áfea excessiva das ruas. O mundo é repleto de espaços comerciais 
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vazios, sem uso, e uma academia, um muro de escalada ou um tocai de uso da 
comunidade pooem funcionar muito melhor para trazer mais vida a uma região", 

A cidade sendo mais amigáveis aos moradores e. muitas vezes, motiva as pessoas 
a repensarem seus hábitos por meio dos diferentes encontros e trocas que esses 
espaços possibilitam. 

' Por fim. temos que pensar, nas crianças. As destinatânas de uma cidade mais 
acolhedora e preocupada com a dimensão formadoras.ão elas. Tenhamos a ousadia 
de cuidar do espaço urbano para que Isso nos permita sonhar não só com cidades 
melhores, mas com cidadãos e cidadãs cap_azes de edificar o pais do amanhã ... ' 

Uma cidade moderna e com capacidade de lntemaclonallzação é uma cidade 
em que as oportunidades são iguais para todos, soc)al e territorialmente 
coesa, e em que todas zonas urbanas são valorizadas plenamente. 

COMO VAMOS PROJETAR UMA CIDADE COM ESPAÇO PÚBLICO AMIGÁVEL.;i: 

• Executar melhorias nas praças existentes, principalmente Praças Oermevaf 
Barbosa Moreira e Getúlio Vargas, transformando-os· em atração turÍ'stica. 
utilizando nossas flores -de corte; 

• Tomar Nova Friburgo numa cidade moderna e com capacidade de 
internacionaltzação é Uma cidade em que as oportunidades são Iguais para 
todos, social e territorialmente coesa, e em que todas as zonas urtianas são 
valorizadas plenamente; 

• Orientar, incentivar e informar ao c,dadào a reforma e construção de sua 
' calçada amigável", de forma adequada a exemplo da "calçada Legal" do 
município de Vila Velha-ES. para priorizar a acessibilidade aos pedestres, 
tenham eles mobi:idade plena ou reduzida; 

• Ofere= acesso livre e continuo aos pedestres . Construir uma pista para 
caminllada na Praça Getúlio Vergas; 

• Criar estacionamentos para os ônibus- de excursão Locais seguros com 
banheiros e estrutura necessâria com maior conforto possível; 

• Projetar Nova Friburgo para que seJa uma cidade ma,s amigáveis· às 
mulheres, com projetos que apresenta soluções que unem segurança e 
mobilidade suste'ntável; e 

• Testar elementos de um projeto ou plano antes de fazer investimentos 
políticos ou financeiros em intervenÇóes permanentes. 
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A Ecologia é a especialidade da biologia que estuda o meio ambiente e os seres 
vivos que vivem nele, ou seja, é o estudo cientifico da distribuição e abundância dos 
seres vivos e das interações que determinam a sua .d1stribulçijo. Ass,m como vários 
outros campos de estudo da Blología, ela não é uma ciência isolada. 

Pretendemos uma Nova Friburgo mais eficiente e mais ecológica. Uma cidade 
sustentável só pode ser melhor cidade se bver um bom ambiente urbano e uma 
estrutura verde consolidada, 

A gestão responsável dos recursos naturais, ecossistemas. biodiversidades, 
saneamento ambiental e das obras são prioritárias justamente porque pensamos o 
munlclpio de Nova Friburgo. em longo prazo. O planejamento urbano nos ajuda a 
pensar a cidade. com inteligência e a propor uma estétíca urbana que acolha a todos 
e respeite os recursos naturais sem deixar de dar atenção ao Clesenvolvimenf 
econômico. promovendo o desenvolvlmento sustentável. 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. (An. 314 - LOMi, 

COMO VAMOS PROPORCIONAR A NOVA FRIBURGO UM FUTURO 
CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL. 

• lmplan(ar Eco pontos para coleta de material reciclável, 

• Aperfeiçoar e ampliar o sistema de Coleta Seletiva; 

• Promover. preservar e planejar a qualidade da paisagem e espaços públicos 
por meio da arborização urbana públlca, como uma Imagem e um elemento 
simbólico, Identidade cultural e qualidade de vida urbana; 

• Promover a regeneração natural. recuperação ou a revitalização de áreas 
degradadas ou que venham se caracterizar como áreas degradadas em 
função de ações anirôpícas, em espec,al as áreas· centrais históricas. quedas 
d'água e assentamentos habitacionais periféncos. responsabilizando os seus 
autores ou prop<leiários pelos danos amb,entais decorrentes; 

, Transfcrmar o Horto Municipal em Jardim Botânico; transformando em um 
ponto turistice, podendo ser comerciall?adas plantas da região: 
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• Modernizar e· padroniza: todos os pontos de ônibus com a participação 
publico privada; 

• Criar um Plano Diretor voltado para Gesião das Aguas e Saneamento. (DOA); 
e 

• Revitalização dos rios urbanos cpm arecuperação palsagis!ica local. através 
de articula~es com diferentes orgãos municipais e estaduais. 

CONTRA O ABANDONO E PELO BEM ESTAR ANIMAL: 

Todos os animais em território municipal serão tutelados pelo Municíplc e possuem 
direíto à existência em um contexto de equilíbrio biológico e ambiental, de acordo 
com a diversidade das espécies, raças e indivíduos. ( Art. 356 - LOM) 

l-
' Enquanto a sociedade em geral apega-se cada vez mais aos seus c§es e gatos de 
estimação, os chamados pets, que praticamente s.ão membros das familias, ainda 
há, infelizmente, animais maltratados, abandonados ou esquecidos nas ruas. Para 
tentar controlar ou diminuir os problemas decorrentes desse cenário, a 
Administraçlio Municipal contará com um centro de zoonoses e um canil municipal' . 

o falo é que no campo das politicas publicas da proteção animal, há muito a ser 
feito, estudado, divulgado e compreendido, mas estas têm uma expansão visível na 
Europa, nas grandes cidades em todo o mund·o. Não somente em paises ricos e 
Industrializados, mas pode-se dizer que o avanço destas slmboliza um grau de 
amadurecimento de uma sociedade. 

''A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza 
humana" Charles Darwin 

COMO VAMOS FAZER NOVA FRIBURGO UMA CIDADE AMIGA DOS ANIMAIS: 

• Atuar na elabora-ção de políticas publicas, propor e fazer cumprir normas e 
padrões pertinentes aos animais no Município, 

• Criar o Hospital Municipal Veterinário Publico e o SAVED (Serviços de 
Assistência Veterinária Domiciliar); 

• Criar o PETMÓVEL. atendimento para os animais em srtuação de ruas; 

• Estabelecer parcerias, ccnvênios e accrdos de cooperação técnlc.a cem 
universidades, faculda.des, institutos de pesquisa, terceiro setor e iniciativa 
privada a fins de proteger, preservar e promover o bem-estar dos animais, 
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• Garantir o equilibno da proteção ambiental com ações integradas de 
proteção, defesa e bem-estar animal; 

• Implementar medidas, ações e programas relativos á fauna silvestre de 
aoordo com a Polltica Nacional do Meio Ambiente; 

• Criar o Conselho de Proteção e Defesa dos animais; 

• Promover e implementar as ações de bem-estar animal, difundindo o 
tratamento ético e respeitoso aos animais; e 

• Promover programas contínuos de educação ambiental específicos para a 
proteção e bem-estar animal no Muniéíplo. 

, 4.• NOVA F"RíBURGO AC~S PARA TODAS E TODOS: 

l 
"A garantia do Direito à Acessibil:dade, deve ser assegu"rada a todo o cidadão, com 
ou sem deficiência, p;ira promoção da qualidade de vida, tanto das pessoas adultas, 
idoses, quando da criança e adolescente, já que todo -ser humano eriitenta barreiras 
no quesito acessibilidade ao longo de s" a existência' 

"Importe se buscar estabelecei, um modelo efetivo de garantia do direito à 
acessibilidade, entendida como acesso das pessoas com ou sem deficiência, em 
Jgualdade de condições, ao âmbito ffsico, (inclumdo o uso de sinalização Indicadora 
e de slnalizaçã.o nas ruas), nos transportes, à 1nformaçllo adequada com. à 
informação e às comunicações, (incluindo tecnologia e sistemas de informação de \ 
accrdo com a legislação, entre outras facilidades concedidas ao publico)" 

·um bem projeto será oonstruldo por meio de experiéncia piloto dos municípios, que 
deverão consolidar as metas estabelee>des por Lei e Decreto, de modo a produzir , 
rererênc,as d.e orientação de um desenvolvimento sustentável e acesslver 

·o Munic(plo de Nova Friburgo assegurará, nos termos do art. 5", XV. da 
Constituição da Republica, o direito de ir e vir a todo cidadão, proporcionando-lhe 
estrutura adequada e meios para locomoção livre nas- ruas. nas praças e lugares 
públicos de-seu território·.( Art. 679 - LOM)'. 

''Trânsito seguro para todas e todos.'J 

COMO VAMOS FAZER NOVA FRIBURGO UMA CIDADE ACESSÍVEL PARA 
TODAS E TODOS: 

• Implantar um sistema de mobilidade em Nova Friburgo tem de ser 
dimensionado a partir desta premissa, com o obíetivo de aumentar o nível de 
acessibílidade dos seus habijantes e visitantes a serviços, escolas. emprego. 
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zonas de lazer ou à informação ·e cultura. fazendo com que o elemento central 
devam ser as pessoas e não os automóveis; 

• Promover alterações no sistema públtco de transporte coletivo para ampliar e 
melhorar o atendimento à popula.ção; 

• Incentivar o uso dos transportes coletivos e dos modos suaves em detrimento 
do veículo particular, promovendo a Intermodalidade; 

• Aumentar o nível de acessibilidade dos frlburguenses, em especial dos 
idosos; 

• Criar o Plano de transporte· escolar e de idosos mais 1ntegrados e 
sustentáveís Face às novas necessidades, quer em termos de escolas, quer 
em termos de batrros mais neoessitados, é importante reavaliar cs conceitos 
atualmente em v,gor do transporte escolar e de idosos, 

• Modernizar o sistema de semáforos p·ara aumentar a fluidez do trafegG~ 
melhorar o controle do trânsito; 

• Criar ou reorganizar o Plano Municipais de Acessibilidade (PMA) com metas 
e prazos claros, articulados com as metas nacionais estabelecidas no 
contexto do eixo ·acessibilidade' da Agenda Social de lnciusão das Pessoas 
com Deficiência; 

• Instalar de piso tátil direcional e de alerta. 

• Rebaixamento de calçadas com rampa acesslvel ou e!evaçã.o das vias para 
travessia de pedesire em nível; 

• Adaptar e revitalizar das calçadas existentes, 

• Instalar sinalização tátrl de alerta paralela ao longo da mterseção entre os 
trânsitos de pedestres e veículos. para que as pessoas com deficiência visual 
possam detectar o ponto final da calçada e o inicio da pista de rolamento. 
Es_le piso tátil deve estar localizado a distância de 50cm da pista de 
rolamento; · 

• Cr>ar o PAE - (Programa de Acessibilidade Especial) - Serviço é o 1ransporte 
gratuito para pessoas c.om deficiência fisica ou mobilidade reduzida. 
Diferentemente dos õnibOs do transporte público colellvo municipal, {2 ônibus 
e :20 vans) esses veículos não têm itinerários fixos. Eles buscam o usuário no 
local e horário agendado e levam ao local de destino - é o chamado 
lransp.crte porta a porta. Também transportam os munícipes entre um local 
determinado e o ponto de ônibus (lrensporte porta a ponto): 

42 



• Viabilizar a Implantação do BRT (Bus Rapid Transit), ou Transporte Rápido 
por ônibus, é um sistema de transporte coletivo de passageiros que 
proporciona mobilidade urbana rápida, confortável, segura e eficiente por 
meio de iníraestrutura segregada com pnoridade de ultrapassagem, operaçoáo 
rápida e frequente, exoe!éncia em marketing e serviço ao usuérlo: 

• Abrir a rua Nossa Senhora de Fátima, ligando a rua José Eugênio Muller com 
a avenídà Albérto Braun<!, e ligar a rua José Eugênio Muller com a avenida 
Itália. 

• "Melhoria na mobilidade urbana, por meio de proJetos de Infraestrutura e 
integração de modais de transporte e ln'cenlivo à alternativos' : 

• Incluir na mobilklade urbana um plano estratégico para melhorias e .soluçóes
Toda alteração de tecnologia como. por exemplo, o planejamento inteligente de 
edifícios, novas modalidades de saneamento oásico, carros compartilhados, Vl Ts, 
carros autónomos, geram uma necessidade da melhoria da infraestrutura da 
cidade. Não exi~iem melhorias qt,e não impactam direta ou indiretamente,lf 
mobilidade; 

• Promove, uma nova política de c,rculação viária na cidade. dando prioridade 
ao transporte coletivo de qualidade; 

• Adotar de medidas pa,a promover o acesso à educação e a participação das 
pessoas com deficiência na vida cultural, em condições de igualdade com as 
outras pessoas. incluindo oportunidades para desenvolver e utilizar seus 
potenciais criativos, artistices e intelectuais; 

• Padronizar o mobiliário urbano da cidade, de forma a minimizar a polulçao 
visual urbana existente: 

• Padronizar os pontos de ônibus. através da participação público privado 
(PPP): 

• Semáforos totalmente sincronizados e travessias inteligentes de pedestres, 

• Adequar o horário de funcionamento da ciclàde, diluindo a concentração dos 
picos de circulação: e 

• Ampliar o Investimento em calçadas, ruas. e áreas exclusivas para pedestres, 
adequando à acessibilidade. 

Compete aos poderes públicos municipais - câmara de vereadores e prefeitura 
• legislar sobre os assuntos de Interesse local. Desta forma a munlclpalldade 
po_de remodelar a sua legislação para adequá-la as mudanças ocorridas nas 



leg islações federais e nas normas técnicas, como forma de gara□tlr às 
pessoas com mobilidade reduzida acesso pleno ao sistema de mobilidade. 

~ -- NO A FRIBURGO G OBAL: 
5.1.- NOVA F.RlBURGO O CÚLTURA_.E ~~A~C"-"Rl~A~T!.!.r'-'. I0',!!!"~-------1 

A política munlcipal de cultura esta.belece o papel do Municiplo na gestão da cultura, 
explicita os direitos cull\lrafs que devem ser assegurados a 1odos os munícipes e 
óe~ne pressupostos que rundamentam as políUcas, programas. projetos e ações 
formuladas e executadas pela administração pública, com a participação da 
sociedade civil, no campo da cultura. ( Arl 4·35 - LOM), 

O Município, ínclusive em ação conjunta com o Estado e a União, suplementando
lhes a respectiva regislação, garanbrá a lodos o pleno exercicio dos direitos culturais 
e acesso às fontes da cultura municipal, estadual e nacional, implementando, no 
àmbJto de sua competência, apoios e estímulos â valorização -e â difusão das 
mamfestações culturais. assegurando os seguintes direitos. entre outros: (Art. 436- 
LOM). 

Nova Friburgo deve criar e preservar espaços, equipamentos e infraestruturas, 
eventualmente de multiutílizeção. onde as expressões culturais e criativas possam 
ser facilmente açedidas por diferente~ e variados públicos. 

COMO VAMOS FAZER NOVA FRIBURGO UMA CIDADE DA CULTURA E DA . \1\ 
CRIATIVIDADE: \W 

• Estabelecer no iniclo do• ano um calendário oficial de eventos da Cultura 
articulada com ·as demais secretarias do município, além de eventos 
promovidos pelo setor privado: 

• Incentivar a ocupação dos Espaços Públicos (praças, cenlros comunitários. 
escolas) como um espaço de cultura e eduéàção; 

• Descentralizar e ampliar o acesso aos projetos e programas de cultura para 
que mais setores da cidade sejam contemplados. inclusive os distritos; 

• Ampliar o Investimento em calçadas., ruas., e áreas exclusivas para pedestres. 
adequando à acessibilidade; 

• Criar·o Museu Histórico de Nova Friburgo e o da Imigração, 



• Continuar a promover a cultura e afirmar Nova Friburgo como a ci.dade 
criativa, fomentar e apoiar as indústnas culturais; 

• RevitaJ1zar monumemos, praças. teatros. bibliotecas e museus. Recuperar o 
"Cine rneatro de Amparo" como ponto de referência cultural do distrito; 

• Priorizar a Cultura como direito tundam·ental do cidadão. fazendo oom que, 
Junto com a Educação, a Saúde e a Ciência e Tecnologia, seja um Importante 
vetor de transformação social para a construção de uma cidade melhor para 
as futuras gerações; 

• Fortalecer parcerias .e/ou convênios com outras instituições para promoção de 
programas. projetos e ações voltadas à cultura inclusiva. proporcionando que 
pessoas com cegueira, baixa visão, surdez, deficiência mental ou física, 
autismo, entre outras situações, tenham acesso aos bens, produtos e serviços 
da cultura, dentro dos princípios de respe"o e Igualdade; e 

• Promover prog,amas e ações que assegurem o acesso aos bens. serviços'll: 
e produtos da cultura, e a liberdade de expressão de grupos minoritários e 
oomunidades em situações de exclusão social ou de vulnerabilidade, ou 
ainda que envolvam questões de gênero, onentação sexual e etnia, 

5 • F 

O Munícip10 promoverá e incentivará o turismo, como fator de desenvolvimento 
eoonõm,co e social, bem como de divulgação, valorização e preservação do \ 
patrimônio cultural e natural. cuidando pare que sejam respeitadas as peculiaridades 
locais, não permitindo afeitos desagregadores scbre a. vida das comunidades 
envolvidas, assegurando sempre respeito ao meio ambiente e à cultura das 
locaUdades onde vier a ser explorado. ( Art. 4213 - LOM). 

O Município definirá sua politlca de turismo buscando proporcionar as condições 
necessárias para o pleno desen"olvimento de suas atividades. ( Art. 427 - LOM) 

Nova Friburgo deve aproveitar todo o s11u poiéncíal turístioo, desde o clima â 
paisagem, passando pelo patrimônio his!órioo matéria! e imaterial. pelos prOdutos 
tradicionais e gastronomia, pelos bens e equípamentos culturais e pelas atividades 
de lazer asscciadas as montanhas. onde a qualidade de oferta e Inovação são. cada \ 
vez mais, fatores diferenciados que contribuem para aumentar a atratividade e 
reforçar a posição oompetit1va da cidade. t 
Divulgar pare todo mundo: 
Nova Friburgo- Natureza 
Nova Friburgo - História 
Nova Friburgo - Povo 
Nova FrlbUl'(lO. Cidade 
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Por outro lado, importa iomentar o aumento dos nfveis de procura de Nova Friburgo 
como fonna de estabelecer, a um nfvel cada vez mais elevado, um adequado 
equilÍbrio da atividade nesta região. 

O tunsmo, como fator de deserwolv1mento econômico e social. 

COMO VAMOS FAZER NOVA FRIBURGO UMA CIDADE 00 TURISMO: 

• Criar a Empresa (ou Agência) Municipal de Promoção e Planejamento 
Turístico, (FRIBATUR); 

• Descentralizar os eventos. aproveitar os potenciais turísticos, culturais e 
ambientais dos distritos e bairros, promovendo eventos específicos por 
região; 

• Implantar o Parque da Pedra Riscada, com trilhas, escaladas, centro de 
educação ambiental para escolas, Um lugar para toda a família, atrair o 
turismo. Inclusive de outros estados, como é o caso comprovado do Parque 
dos Três Picos e resgataria o projeto inicial que não foi cumprido da Estrada 
Serra Mar ser uma Estrada-Parque; 

, Viabinzar Junto ao governo do estado a criação de um complexo com eenuo 
de Convenções e Parque de Exposições e Eventos, 

• Estimular o turismo ferroviário. 

• Estabelecer parcerias públicas privadas para a exploração 
turístico do murnciplo de com os objetivos da FRISA TUR: 

• Elaborar o Plano Diretor do Turlsmo: 

do potencial t 
, Transfonnar em produtos turísticos os valores históricos, culturais, artísticos e 

educacionais, em sintonia com outras secretarias municipais, vis.ando à 
inclusão social e a geração de renda: 

, Fortalecer os Pontos de Informação Turística (PITs) por meio de õivulgação 
em diversas mídias. fazendo a articulação entre a rede turística e as demais 
seCfetarias, visando ofertar uma visão abrangente sobre todas as. esferas 
turísticas do município; 

, Desenvolver aplicativos para facilitar as visitas turísticas, como.guias de lazer 
e consumo (restaurantes, mercados, feiras, hotéis) conectados aos Interesses 
panicuiares de cada cidadã e oldadáo; 
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• Melhorar a sinalização turísfica Rural e Urbana nos padrões lntemacionals; 

• Garantir a preservação dos conjuntos arquitetônicos h_istórlcos, como fontes 
atrações turísticas: 

• Estimular a autonomia financeira das escolas de samba, incrementar os 
desfiles e a divulgação do carnaval e program_ar e estudar a melhor forma 
para mudança do local dos desfiles, de acordo com -as agremiações: 

• Aperfe;çoar a divulgação do calendário de eventos da cidade; 

• Ter formalmente pelo menos 100 (cem) pontos turísticos para fazer parte da
agenda turistica da cidade; 

• Comemorar e "Dia da Nacionalidade", em t,omenagem a cada um dos 10 
(dez) países c-otonízadores, Nova Fnburgo v-oharà a ser referência no 
turismo: l 

• Construir através da PPP, os proticos nas entradas _do muncípio, para 
informação turistice da cidade e promover a segurança de um modo geral: 

, Revitalizar o acesso, preservar e prover de s_egurança o Pico do Caledónia, 
um dos mais belos ponto turistico e de grande importância do município, 
Nosso patrimônio natural,. 

• Recuperar a cascata do Véu das Noivas e promover parceira c-om o Estado 
para implantar o segundo teleférico Véu das Noivas - Cão Sentado: e 

, Transformar Nova Friburgo numa cidade de excelência no turismo de 
negócios. 

s .. NO AFRIBURGO SERVIÇO PÜBUCO DE QU DAD 1e 1.• "SERVIDOR úSI ICQ TRABAU!O_coNSIRÔI ONOSSO_FUTUROI" 

A democracia e o desenvolvimento de ume nação dependem de um serviço 
público de qualldade e responsável perante a sociedade 

A Administração Pública não funciona sem o servidor, desde aque:e que OCUP.8 

fun~s braçais. até os de cargos mais elevados, portanto, é preciso imperar no seu 
meio o companheirismo, a amizade, a Integração, e pnncipalmente o respeito do 
servidor público à população e ao seu próprio meio, 

Um municip10, estado ou pais tem em seu alicerce o esforço, dedicação e trabalhe 
de milhares de servidores. Estes cidadãos carregam consigo a responsabilidade de 
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estabelecer um elo entre o Poder Público e a população, prestando serviços 
essenciais à população. 

O servidor público ê aquele profis.sicnal que desempenha sua função com 
compromisso. respertQ e dedicação. 

·o servidor público é peça fundamental para uma boa administração do munlclpio, 
pois cabe a ele receber os contribuintes, saber de ·seus problemas e se não puder 
solucionâ-los. encaminhá-los a quem possa, seja no departamento onde está lotado 
ou para o setor específico, pois na administração públic:;1. o servidor é a chave entre 
o município e sua sociedade". (Felipe CaNalho) 

COMO VAMOS FAZER PARA SER REFERÊNCIA DE QUALIDADE NO SERVIÇO 
PÚBLICO. 

Nova Fnburg.o, possua um excelente quadro de funcionários públicos. o que preci,aa, 
é identificar o perfil das competências e transformá-las em resultados. fazer com q't.e 
o profissional perceba a sua valorização em termos de reconhecimento e 
posteriormente, no desenvolvimento profissional: 

• 'Adotar Indicadores de desempenho para trazer os efeitos positivos para 
a gestão pública, no controle de atividades. na Identificação de problemas e 
até para medir a satisfação dos serviços prestados à população": 

• Implantar politicas ôe modernização administrativa. contribuindo para melhor \l\ 
integrar os serviços direcionados à garantia dCis direitos do cidadão, ~ 
facilitando o acesso. a inclusão digital e o acompanhamento social; 

• Implantar um modelo moderno de gestão pública, reduzindo o número de 
seC(etarias e adotar autonomias além de interligar em rede todos setores da 
administração municipal; 

, Desburocratizar. melhorar a qualidade e a produtividade e dar transparência 
aos serviços públicos oferecidos ao munícipe; 

• R.ealízação de concurso público para reposição de vacància; 

• Criar o Plano de vatonzação e reconhecimento do seNidor público municipal; 

• Criar da carreira de especialista em políticas públicas e gestão municipal, 
objetivando a formação de um corpo técnico especializado para atuaçã.o nas 
diversas secretarias municipais; 
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Proporcionar ao servidor público e sua familia. tranquilidade no exercício de suas 
funções, tendo ao seu dispor assistência ps,cológica, médica, social e de 
capacitação profissional; 

, Criar um programa de concessão cie Carta. de Crédito aos servidores 
municipais visando a compra da casa própria; 

• Implantar polit,cas de valorização do servidor público, oportunizando aos 
funcionários de carreira, através do seu temP.o de serviço, da. sua experiéncl.a, 
da sua dedicação e da sua ética, além de oportunizar a participação na 
equipe do governo. ocupando os cargos ccm1ss1onados: e 

• Convocar todos concursados para assumirem suas funções. zerando a 
espera de vagas. 

7, Pl:ANO DE AÇÃO IMEDIÂTl DÕ GÔVERNO - PAlG 
7,1.-.gar,teRtr.u;tBOS OlAS 

, Fazer aud1toria geral na Prefeitura, com o balanço das contas públicas e da 
situação fiscal, para conhecimento da população e das autoridades N\ 
responsáveis; ~ 

• Promover o recenseamento dos servidores públicos ativos, Inativos e . · 
pensionistas, para a atualização cadastral, objetivando apurar distorções, 
a.cúmulos de cargos, excesso de servidores, desvio de função/readaptação de 
funções onde necessário; 

, Revisão da estrutura administrativa e Implantar um novo organograma da 
prefeitura de Nova Friburgo, com redução do número de secretarias e 
assessores e cargos em comissão, podendo recrutar e P.romover o 
remanejamento de cargos; 

, Implantar, elaborar ou reformular, o Regímento lmemo das Secretarias e 
outros órgãos que se fizer necessário; 

, Elaborar .a agenda dos cem primeiros dias de governo e as orientações 
básicas aos secreiârios. 
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Este plano de governo foi feito por friburguenses para Nova Friburgo, através da 
Aliança Democrática Municipalista. Aqui estão os resultados das ideias. sugestões, 
reclamações, necessidades, sensações, e orientações vindas da nossa população, 
da sociedade civil. das instituições prganlzadas, de todos aqueles que se interessal)'l 
pelo desenvolvimento humano da nossa gente. O próximo prefeito de Nova Friburgo 
terá ·muito trabalho pela /rente; e nós temos a certeza de que, se esse trabalho for 
feito com o olhar da nossa população, realizado junto com o povo de Nova Friburgo, 
os desafios serão superados e nós viveremos dias melhores, com mais 
oportunidades e esperança 

"Nova Friburgo para todas e todos". 

É o nosso compromisso com os frlburguensesl, .. 

Nova Friburgo, 31 de agosto de 2020 • 

Dr. Arthur Mattar 

Anexo: Proposta do novo organograma 

Reierénc,as: 

Lei orgânica do município de Nova Friburgo. 

..__.,,,\,\JS) 
José ~ rios da Motta 
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