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Plano de governo

Ao aceitar o convite de lançar minha candidatura à prefeitura de Nova Friburgo, aceitei
junto o desafio de reconstruir uma cidade abalada por diversas crises geradas por problemas
econômicos, ambientais, recentemente pela pandemia de Covid e, principalmente, por
deficiências administrativas.

Décadas de má gestão levaram nossa cidade a um nível de decadência nunca visto.
Enquanto o mundo se desenvolveu e cresceu, Nova Friburgo estagnou. Em alguns setores até
retrocedeu. Nossa cidade, outrora reconhecida pelo seu pioneirismo industrial, pelo seu turismo,
pelas suas belezas naturais, perdeu quase todo o seu protagonismo regional. Viramos uma cidade
com passado rico, mas com um presente vago e futuro duvidoso. Não temos planejamento
estratégico para nenhuma área. Nossa economia sobrevive da força do nosso povo, sem políticas
públicas que possam gerar o verdadeiro desenvolvimento.

A mudança que Nova Friburgo precisa, não é trabalho para um homem só, mas sim, uma
missão para um grupo de pessoas comprometidas e com capacidade técnica para gerar a
transformação necessária. Isso foi o que fiz desde o primeiro dia que aceitei o convite. Montamos
um grupo com 28 pessoas, técnicos em diversos segmentos, doutores, mestres e especialistas em
suas áreas. Somado a isso ouvimos centenas de pessoas, através de reuniões comunitárias,
pesquisas online ou presenciais. Pessoas que sofrem o problema na pele, que tem a vida
prejudicada pela incapacidade administrativa atual. O fruto deste trabalho gerou um documento
com 282 páginas aqui apresentado numa versão compacta com as principais propostas para
retirar Nova Friburgo desta grande crise.

Claro que não poderíamos aqui, esquecer e ignorar o atual quadro que nosso país se
encontra em decorrência do COVID, que, desde março vem trazendo um efeito devastador na
economia do país, trazendo reflexos em nosso estado, por conseguinte, em nosso município. A
partir disso, buscamos montar um plano de governo que pudesse ser exequível e realista,
analisando a conjuntura atual. Não estamos aqui trazendo propostas além da possibilidade;
buscamos analisar o quadro atual e propor medidas possíveis em respeito ao cidadão friburguense.
Faremos uma gestão, conhecedores da realidade e, por conta disso, nunca terão levado tão a sério
a importância da aplicação da eficiência e da produtividade no setor público municipal:
precisaremos fazer mais com menos recursos. Essa é a tônica deste plano de governo, onde
buscaremos diferenciar gasto de investimento, analisar o retorno sobre os investimentos feitos, de
forma a conduzir a gestão municipal com responsabilidade e zelo pelo bem e pelo dinheiro público.

Leia com atenção, avalie e, se desejar, envie sua proposta. Este plano, como tudo na vida
deve ser constantemente reavaliado e reconstruído. Estaremos sempre atentos para escutar as
necessidades e propostas trazidas pela sociedade friburguense. A única coisa que não podemos é
DESISTIR DE NOSSA CIDADE!

O FUTURO CHEGOU: Estes são os pilares de nossa reconstrução.

André Montechiari
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Síntese das propostas

SAÚDE
Humanizar o atendimento no hospital Raul Sertã e demais postos de atendimento,
oferecer mais médicos, reduzir as filas para cirurgias, aumentar os estoques de
medicamentos e insumos, facilitar o acesso a especialistas, exames e cirurgias, promover
programas voltados para à medicina preventiva, estender o horário de atendimento nos
postos de saúde e nos mais distantes oferecer o atendimento de urgência 24 horas,
ampliar o programa do médico da família, criar programas de saúde para o trabalhador,
para o pronto atendimento infantil, atendimento básico às mulheres e aos idosos; cobrar
do Governo Federal a conclusão do Hospital do câncer e pela construção de um hospital
regional para atendimento de toda a população da Região Centro Norte Fluminense.

EDUCAÇÃO
Valorizar o trabalho dos profissionais da educação; ampliar o número de vagas em creches;
modernizar as práticas educacionais; reforçar os valores e a disciplina como características
fundamentais à conquista do SUCESSO; estimular a prática de atividades esportivas,
culturais, artísticas, literárias, da matemática financeira, do empreendedorismo e da
inteligência emocional; buscar em cada jovem o talento natural que cada um possui,
fundamental para a auto valorização; melhorar a merenda escolar e a integração entre a
comunidade e a escola.

GERAÇÃO DE EMPREGOS
Promover a capacitação das pessoas e desenvolver o empreendedorismo daqueles que
sempre sonharam em montar seu próprio negócio; desenvolver linhas de créditos para a
geração e desenvolvimento de pequenas empresas; promover cursos técnicos de
capacitação para o comercio, confecções e indústrias atrelados ao balcão de empregos,
fornecendo melhor mão de obra para as empresas; criar um canal de vendas de produtos e
serviços
(e-commerce) para micro empreendedores individuais e microempresas; estimular o
turismo e a criação de pequenas empresas rurais de beneficiamento de alimentos e atuar
junto a facilitação do crédito para empresas e agricultores.

MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO
Combater as queimadas, promover a regularização fundiária, preservar nossas reservas
florestais e nascentes, despoluir córregos e rios, cobrar o devido tratamento de esgoto,
reflorestar áreas degradadas, promover programas de proteção animal, organizar o
crescimento urbano, fomentar a formação de bairros autossuficientes, proteger nossos rios
e cachoeiras e montanhas como patrimônios da cidade.

SEGURANÇA, MOBILIDADE URBANA E DEFESA CIVIL
Reestruturar todo o sistema de transporte urbano, adequando linhas, tamanho dos ônibus
de acordo com os bairros e ajustar os horários; reorganizar o trânsito de Nova Friburgo
usando tecnologias modernas de engenharia de trânsito; sinalizar rotas emergenciais para
uso em horários de pico e em casos de urgência; organizar toda a rede de estacionamento
público; promover melhor preparação dos agentes de trânsito; fortalecer a guarda
municipal como instrumento de apoio à segurança pública, patrimonial e ambiental;
implementar medidas de segurança que levem Nova Friburgo ao status de cidade mais
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segura do Estado, usar de todos os recursos para prevenção de possíveis de acidentes em
decorrência de catástrofes naturais, acidentes de transito e de trabalho.

TURISMO
Reestruturar os circuitos turísticos, apresentar e divulgar amplamente o calendário de
eventos culturais, artísticos, esportivos, gastronômicos e temáticos, sinalizar o acesso a
pontos turísticos, promover rotas de passeios com rotas temáticas, promover a integração
turística regional, divulgar o turismo em feiras regionais, nacionais e internacionais,
estruturar os pontos turísticos para melhor receber os visitantes, capacitar rede hoteleira,
comerciantes e guias turísticos.

OBRAS
Construção de galerias para dar fim aos constantes alagamentos das vias públicas,
reurbanização dos bairros, construção de calçadas, manutenção de avenidas, estradas e
ruas, estruturação de novos bairros e construções de casas populares, construção de áreas
de lazer nos bairros, manutenção adequada dos prédios públicos, hospitais, postos de
saúde e escolas, adequação de vias para portadores de necessidades especiais.

BEM ESTAR SOCIAL (Esporte, Cultura, Assistência Social e Prevenção a Drogas)

Oportunizar atividades que melhorem a qualidade de vida de todos, reabrir o Centro de
Artes e democratizar o uso do Teatro Municipal; realizar o Censo Social, mapeando as
necessidades e viabilizando o acesso a programas de distribuição de renda e outros
benefícios; reconhecer todo o potencial e talento do friburguense para a música, esportes
e artes em geral, dando condições ao desenvolvimento deste potencial; integrar ações das
secretarias de Assistência Social, Esporte e Cultura levando novos valores e princípios às
comunidades; promover e divulgar amplamente um calendário anual de eventos
esportivos e culturais; Implantar programas de prevenção ao uso de Drogas e gravidez na
adolescência em todas as escolas municipais, utilizar artistas locais em todos os eventos
oficiais; realizar uma gestão participativa ouvindo associações, conselhos e entidades de
classe; construir novos e fazer a devida manutenção dos espaços destinados à pratica
esportiva e cultural.

Administrar é reconhecer e valorizar as pessoas

A Administração Pública no Brasil vem passando por importantes transformações. Nos
últimos anos, os governos federais, estaduais e municipais vêm percebendo a existência de
recursos para a aplicação em programas sociais, de infraestrutura, saúde e educação, com a
finalidade de atender a um número cada vez maior da sociedade.

No entanto, frente a estas oportunidades, percebe-se a falta de estrutura na administração
de forma que esses investimentos possam ser aplicados com qualidade, eficiência, sem desvios e
com a finalidade efetiva de atender às necessidades dos cidadãos. Nova Friburgo precisa estar
equipada, estruturada e com recursos humanos valorizados e capacitados para atender tal
demanda.

Assim, o governo André Montechiari vem propor uma administração pública municipal
cujas novas práticas incluam a atualização em seus métodos de gestão, tornando a máquina
pública e seus processos mais eficientes, produtivos, inovadores, menos burocráticos e antenados



6

às necessidades dos cidadãos friburguenses, combatendo veementemente a corrupção no setor
público.

Sabe-se que na iniciativa privada, atender as expectativas e necessidades dos clientes é
fundamental para o sucesso nos negócios. No setor público não pode ser diferente. Afinal, o que é
público é de todos. Serviço público significa “servir” a todos. Os cidadãos querem - e devem - ter
acesso ao melhor atendimento, sem burocracias desnecessárias e de uma forma rápida e eficiente.
E o governo André Montechiari estará pronto para oferecer isso.

Mais do que uma exigência e um direito do cidadão, a eficiência é um dos princípios
básicos que norteiam as atividades públicas, conforme o estabelecido pelo artigo 37 da
Constituição. Assim, seguindo este norteador, a prestação dos serviços deve ser exercida com
presteza e rendimento funcional em todas as esferas, inclusive, da administração municipal de
Nova Friburgo.

O cidadão friburguense, infelizmente, vem percebendo os desmandos, a falta de qualidade
e a má utilização do dinheiro público, tanto em suas estruturas internas para seu funcionamento,
quanto no atendimento às suas necessidades.

De forma a mudar este quadro, o governo André Montechiari propõe a implantação de um
grupo de medidas que visam reestruturar e modernizar o funcionamento da gestão pública
municipal. Abaixo, os pilares desta proposta:

 Valorizar o servidor público municipal através da avaliação e aperfeiçoamento do PCCS
(Plano de Carreira, Cargos e Salários).

 Realizar treinamentos e atualizações internas e externas (à distância e presenciais) de
forma a melhorar e aperfeiçoar o desempenho funcional, trazendo aumento da
produtividade e aprimoramento das relações interpessoais, garantindo que as atividades-
fim da administração pública municipais sejam executadas adequadamente e em
conformidade à legislação.

 Alocar exclusivamente técnicos na formação do primeiro e segundo escalão da prefeitura
(secretários e subsecretários), e sempre que possível, utilizar profissionais concursados
para ocupação dos cargos, gerando economia e melhorando a eficiência do serviço.

 Realizar os processos administrativos com transparência, economicidade, agilidade e
qualidade através da atualização de editais, tornando-os mais modernos e adequados à
realidade tecnológica e econômica e em conformidade aos órgãos de controle.

 Ampliar a divulgação de seus editais de forma a favorecer processos transparentes.
 Realizar amplo inventário da situação municipal para atualização, constatação e validação

do patrimônio do município, utilizando-se, quando requerido, do uso de tecnologias para
os bens de maior valor agregado e para a perfeita gestão de manutenção destes bens.

 Gerenciar os estoques e suprimentos das necessidades básicas da prefeitura, assim como
dos demais insumos, de todas as secretarias.

 Atender de forma ágil, eficiente e com qualidade a população friburguense, inclusive
através da implantação de serviços digitalizados nas mais diversas áreas como, protocolo,
ouvidoria e E-Sic (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão), em
conformidade à Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011).

 Analisar e melhorar os processos burocráticos, tornando-os ágeis e eficientes,
principalmente aqueles que dizem respeito ao atendimento às demandas da população e
do empreendedor friburguense, inclusive o alvará digital.
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 Trabalhar com planejamento e estratégia governamental, estabelecendo metas e
indicadores de desempenho para toda a equipe de servidores.

 Fomentar o alcance dos objetivos e metas governamentais, em consonância com o plano
plurianual, a lei orçamentária anual e demais metas que sejam estabelecidas, buscando
promover a qualidade do gasto público e o foco nos resultados.

 Promover e fortalecer canais institucionalizados de participação democrática na
elaboração e no controle social da estratégia governamental e das políticas públicas.

 Implantar um Escritório de Gerenciamento de Projetos de forma a gerenciar com
economicidade, transparência e agilidade todos os projetos, programas e convênios da
gestão municipal, além de captar recursos para a cidade através dos editais públicos e
privados.

 Implantar política de Ciência, Tecnologia e Inovação no município através da identificação,
fomento e apoio a projetos inovadores com foco em “Cidades Inteligentes” (smart cities) e
outras iniciativas de digitalização, obtendo-se como contrapartida, o atendimento das
demandas dos serviços públicos do município oriundo dos startups criadas a partir desta
política.

 Fortalecer, de forma transversal, a participação social através da ampliação e resgate de
diálogos com os conselhos oriundos das diversas secretarias, principalmente através de
reuniões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas.

 Fortalecer e implantar núcleos descentralizados de forma a garantir a presença da gestão
pública municipal em todos os distritos da cidade.

 Informatizar e realizar a transformação digital na prefeitura, num sistema integrado de
forma a padronizar procedimentos, garantir a segurança dos dados, eliminar a perda de
processos administrativos, reduzir o tempo de tramitação de processos, custos e entraves
burocráticos, facilitar o cumprimento de prazos legais, reduzir custo de deslocamentos e
impressão desnecessária de documentos, ampliar a transparência dos atos administrativos
e fortalecer o canal de comunicação e a base de dados entre a prefeitura e os cidadãos,
seja na área médica, educacional, dentre outras.

 Desenvolver aplicativos e softwares que facilitem a interação entre a gestão municipal e o
cidadão.

 Implantar e padronizar uma política de “compliance” (conformidade) com códigos internos
de ética e de conduta, através da difusão e adoção de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, de forma a
aumentar a transparência, a gestão adequada de recursos, à adoção de mecanismos de
punição de agentes públicos, tudo isso com o objetivo de proteger a administração
municipal contra riscos de corrupção e garantir a adequada prestação de serviços à
sociedade.

Saúde

O primeiro passo para a melhoria da qualidade da saúde é humanizar o atendimento. O
início do processo de cura se dá com uma boa atenção e acolhimento.

O atendimento ao paciente deve acontecer o mais rápido e mais próximo de seu bairro
possível, por isso é fundamental a descentralização dos serviços. O hospital Raul Sertã não pode
continuar sendo o único destino nos momentos de urgência. É fundamental a reorganização da
estrutura de atendimento à população. È fundamental que seja criado espaços especializados para
cada grupo específico. A crise da Covid-19 mostrou que não podemos misturar todos os grupos de
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pessoas e tipos de doença num mesmo local, por isso vamos readequar um local exclusivo para o
atendimento ao idoso, outro para as crianças, outro de atenção básica à mulher. Em todos estes
espaços a recepção e sala de espera têm que ser dividida com áreas para pessoas com doenças
infectocontagiosas e outra para doenças não contagiosas.

O Hospital Municipal Raul Sertã foi construído há 99 anos e, mesmo com várias adequações
em sua estrutura, já não comporta a demanda atual de nossa cidade, necessitando urgentemente
de uma política de saúde séria e baseada em conceitos técnicos científicos, com uma equipe
gestora capaz de solucionar os problemas atuais desta unidade.

Todo o plano de governo da área de saúde do candidato a prefeito André Montechiari foi
pensado nos problemas oriundos de antigas administrações, atualizado para o atual momento da
COVID-19 e elaborado para uma gestão futura pós-pandemia.

Estas são as metas e objetivos de interesse comum e que, com certeza, irão solucionar os
problemas existentes na área de saúde de Nova Friburgo:

 Aumentar o número de leitos hospitalares.
 Contratar maior efetivo médico e de profissionais de saúde.
 Acabar com a falta de medicamentos e insumos nos hospitais e postos de saúde.
 Acabar com as filas para agendamento de consultas, informatizando todo o processo,

marcando inclusive por aplicativo.
 Ampliar os serviços prestados e o horário de atendimento nos Postos de Saúde (UBS).
 Oferecer atendimento de urgência 24 horas nos postos de saúde, Olaria, Conquista e

Lumiar e ambulância para remoção em caso de necessidade.
 Ampliar o Posto de Olaria para Policlínica e posteriormente em UPA Ampliada.
 Instituir na central de Tratamento de Urgência Fluxogramas e protocolos para atendimento

às principais epidemias.
 Implantar duas salas de estabilização uma para atender o 3º Distrito e outra para atender o

5º e 7º Distrito.
 Implantar a linha de cuidado de AVC, Cardiologia e Traumato ortopedia
 Melhorar o atendimento aos idosos, implantando o Hospital Dia Geriátrico, no prédio do

antigo SASE e ampliando o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso.
 Ampliar o número de leitos de CTI no Hospital Raul Sertã e Maternidade Doutor Mário

Dutra.
 Implantar a Ouvidoria SUS para acolhimento de propostas e críticas da população.
 Estimular a criação de programas promoção da saúde, focando a prática da saúde

preventiva.
 Implantar o plano de cargos e salários para os profissionais de saúde.
 Realizar concurso para preenchimento de vagas pendentes.
 Informatização de todo o sistema, com prontuário de cada paciente, facilitando o acesso

da população aos médicos, exames e procedimentos cirúrgicos.
 Implantar a coleta laboratorial de análises clínicas nos distritos.
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 Criar o Centro de Atendimento à Saúde da Mulher anexo à maternidade.
 Criar a unidade de pronto atendimento infantil
 Criar espaços adequados a reabilitação de dependentes químicos.
 Habilitar todos os serviços existentes e incluir novas especialidades médicas na tabela SUS.
 Implantar definitivamente o SAMU com a implantação do Serviço de Verificação de Óbitos
 Promover a contínua capacitação dos servidores da saúde em cursos de aperfeiçoamento e

especialização.
 Criar parcerias de serviços com as instituições de ensino superior, nos cursos da área de

saúde que tenham sede no município, inclusive habilitando o Hospital Raul Sertã como
hospital de ensino.

 Realizar parceria com uma universidade para a implantação no município de uma
faculdade de medicina, ampliando o número de médicos para atendimento à população.

 Ampliar, consolidar e fortalecer a gestão da política de atenção básica, priorizando a
Estratégia de Saúde da Família (ESF).

 Implantar um atendimento especializado em odontologia, de forma a levar o tratamento a
toda à população.

 Promover ações para reduzir os índices de suicídio e depressão, reestruturando a rede de
atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e/ou com outras
necessidades decorrentes do uso de drogas.

 Combater, controlar e erradicar surtos, epidemias, endemias e pandemias, fortalecendo e
qualificando a gestão municipal de Vigilância em Saúde, promovendo a vigilância alimentar,
nutricional, sanitária, ambiental e promoção da saúde.

 Implantar o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
 Estruturar e dar condição de trabalho ao Conselho Municipal de Saúde como importante

ferramenta de gestão e fiscalização dos contratos.
 Reduzir o número de lesões e doenças do trabalho implantando o serviço de atendimento

ao trabalhador, através do CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador).
 Aumentar o número de profissionais da Assistência Social na Saúde.
 Ampliar o atendimento de reabilitação para idosos no Hospital Dia Geriátrico e pós

traumáticos no CEREST e na Clínica de Pronto Atendimento Infantil.
 Criar protocolos de atendimento aos novos surtos, epidemias, endemias e pandemias,

inclusive o contínuo enfrentamento do COVID-19.
 Trabalhar junto ao Governo Federal pela construção de um Hospital Regional para

atendimento a toda a Região Centro Norte Fluminense.
 Cobrar do governo estadual e federal a finalização das obras e estruturação para

inauguração do Hospital do Câncer e sua vinculação ao INCA.

Educação

Se o objetivo é ter uma cidade conectada com o que há de mais moderno no mundo em
tecnologia e informação, a educação não pode continuar meramente no processo de transmissão
de conhecimento, tendo na verdade que passar a ser um instrumento de renovação, capacitando
os jovens no processo de autodesenvolvimento, tornando-os pessoas autossuficientes, com seus
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talentos e dons potencializados. Não se consegue desenvolver verdadeiramente uma cidade se o
seu povo continuar refém de uma educação que não TRANSFORMA.

O grande objetivo da educação será fazer com que nossos jovens tenham acesso a um
grande arsenal de informações e ser capaz de utilizá-las para transformar a sua vida e a dos que
estão ao seu redor.

Estes serão os principais pilares de uma nova educação:

 Montar estrutura e estratégias com condições essenciais que dêem amparo para a
eventual retomada das aulas no município de Nova Friburgo em vista da existência de um
quadro de COVID, motivado ainda pela ausência ou não distribuição da vacina à população
friburguense.

 Valorizar e reconhecer o trabalho do professor, diretor e equipe de apoio dando-lhes
condições adequadas ao exercício da profissão, revisar o plano de remuneração e realizar
concurso público para preenchimento das vagas necessárias.

 Implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários para o grupo de apoio.
 Construir, em parceria com o governo federal, uma escola cívico-militar.
 Criar o Centro de Referência do Professor tornando-o o local para a oferta de capacitação

contínua e espaço de convivência dos profissionais.
 Melhorar a estrutura das instalações das escolas e creches, dotando-as, de internet,

laboratórios, equipamentos esportivos, biblioteca, refeitório, cozinha, itens de segurança e
acessibilidade, dentre outros, preparando-as para a implantação da Educação em horário
Integral e para alunos especiais.

 Implantar aulas de educação física, para todas as turmas da educação infantil e ensino
fundamental.

 Atualizar e padronizar o material didático.
 Contratar profissionais com capacitação técnica para atender alunos com necessidades

especiais.
 Criar e padronizar o estatuto das Associações das Instituições de Ensino.
 Realizar mapeamento social de todos os alunos da rede com vistas ao melhor atendimento

sócio pedagógico.
 Promover a descoberta de talentos e estimular o seu desenvolvimento em todas as áreas

(esportiva, fotográfica, artística, musical, culinária, literária, raciocínio lógico, etc).
 Priorizar a qualidade e variedade nos alimentos da merenda escolar.
 Implantar o programa Colônia de Férias com profissionais contratados para esta finalidade.
 Valorizar e estruturar o Conselho de Municipal de Educação, reconhecendo-o como

importante instrumento para a melhoria da qualidade do ensino.
 Zerar o déficit de vagas hoje existente, através da ampliação de vagas em creches e escolas.
 Realizar atendimento médico, odontológico, fonoaudiológico, psicológico e nutricional aos

alunos da rede municipal de ensino, através da implantação do Programa Saúde na Escola.
 Modernizar a educação municipal por meio da reformulação de práticas e conteúdos, bem

como pela adoção de novas metodologias e disciplinas, como o ensino do
empreendedorismo, inteligência emocional, financeira e social, tecnologia da informação e
a inclusão digital, utilizando parcerias com o Sistema S, realizadas no contra turno escolar,
mantendo o aluno um maior tempo na escola.

 Promover a educação da cidadania, passando valores morais e éticos fundamentais,
realizando também parcerias para tratar sobre as leis trânsito (SMOMU), prevenção ao uso
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de drogas (PM), legislação básica (OAB), Primeiros socorros (BM) e noções básicas de
defesa civil.

 Ampliar o ensino de línguas estrangeiras.
 Promover programas de erradicação do analfabetismo.
 Ofertar terapia ocupacional e apoio psicológico aos profissionais de educação.
 Realizar atividades interclasses e intercolegiais, como, competições esportivas, festivais de

música, poesia e outras manifestações artísticas.

Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego

Nova Friburgo possui um enorme potencial para o desenvolvimento. Um setor industrial
diversificado, um comercio que vai além das fronteiras do município, um enorme capital turístico,
esportivo e cultural para ser explorada, agricultura forte e uma enorme capacidade de
desenvolvimento no setor de serviços e tecnologia.

Com todo vigor, criatividade e capacidade empreendedora de seu povo, é inaceitável que
Nova Friburgo continue a sofrer com sucessivas crises e com tamanha pobreza de sua população.
Fomentar o verdadeiro desenvolvimento será o principal objetivo do Governo André Montechiari.
Para isso, estes serão os principais pilares de nosso plano de governo.

Nova Friburgo possui um enorme potencial industrial e comercial, com grande destaque
para a indústria do vestuário e metal mecânico.

Considerada a capital da moda íntima, referência no Brasil, Nova Friburgo possui mais de
mil e trezentas confecções, sendo que há forte necessidade de suporte, reconhecimento e
incentivos, para que efetivamente possa se desenvolver e se tornar mais competitiva em relação
ao segmento nacional.

Este setor foi extremamente abalado pela crise econômica provocada pelo Covid, agir
rápido para a recuperação da economia friburguense será um ponto fundamental de sucesso para
a próxima administração.

Abaixo as propostas de André Montechiari para reaquecer a economia:

• Facilitar a instalação de novos negócios, capacitando todos aqueles que sempre
sonharam em iniciar a própria empresa.

• Atuar junto ao BNDES e demais bancos a facilitação de linhas de créditos específicas
para novas empresas e novos investimentos das micro, pequenas e médias empresas existentes.

• Criar um portal e-commerce municipal, para venda de produtos e serviços.

• Capacitar empresários interessados em criar seus próprios ambientes na internet.

• Implantar no município um Centro de Beneficiamento dos Resíduos das confecções,
criando um espaço específico para a coleta de forma a dar melhor destino aos resíduos e
favorecer o setor com a emissão de certificados de destinação correta através da prefeitura.

• Criação de um polo de tecnologia em parceria com instituições como CEFET, UERJ e
outras, bem como desenvolver o polo cervejeiro e audiovisual da cidade.

• Dar orientação às confecções e demais empresas, ajudando-as na parte burocrática
para obtenção de alvará, certificado do Corpo de Bombeiros, cadastro para obtenção do selo da
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ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil), disponibilizando equipe técnica adequada para
atendimento a esses setores.

• Tornar o município de Nova Friburgo um “corredor de negócios” junto aos Correios,
diminuindo assim, a taxa de postagem, barateando o transporte de produtos e mercadorias
realizadas através deste modal.

• Ampliar e aperfeiçoar a utilização do Centro de Formação Profissional e
Transferência de Tecnologia para Indústria do Vestuário (CEVEST), através da concessão de novas
capacitações e treinamentos, além da oferta destes serviços de forma descentralizada em diversos
bairros da cidade.

• Propor linhas de crédito advindas do governo federal, BNDES, Caixa Econômica,
Banco do Brasil e outras, com taxas reduzidas para o setor.

• Fortalecer o slogan de Nova Friburgo como “a capital de moda íntima”, tanto em
materiais com foco no turismo, como em qualquer outro material.

Agricultura

Nova Friburgo é caracterizada por possuir um número expressivo de associações de
produtores que concorrem diretamente para a adequada organização do segmento nos diversos
distritos/localidades possibilitando dessa forma um planejamento adequado ao desenvolvimento
de cada localidade. A soma dessa equação, ou seja, os recursos humanos distribuídos nessas
propriedades e inseridos em comunidades organizadas tem como fruto a riqueza de explorações
agropecuárias que colocam o município de Nova Friburgo numa posição de vanguarda no cenário
estadual em relação à economia primária fluminense.

Estimular o crescimento do setor, facilitando a vida do agricultor é dever da administração
municipal.

Abaixo as principais propostas:

 Pavimentação e manutenção das estradas vicinais para facilitar o escoamento da produção.
 Promover a expansão do sinal de telefonia/internet móvel nas localidades que não

dispõem do serviço.
 Realizar parcerias para acesso a novos mercados (novos canais de venda) através de

capacitação dos produtores em novas tecnologias promovendo parcerias com
institutos/universidades e órgãos afins no sentido de viabilizarem o processo.

 Modernização das Centrais de Comercialização (CEASA Conquista), Mercado da Vila Amélia
e Feiras livres, além da criação de novas feiras em outros bairros.

 Introduzir tecnologias que promovam economia e sustentabilidade ao produtor e ao setor,
como exemplo, práticas agro ecológicas, energia solar, compra coletiva, etc.

 Promover a integração entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano Sustentável e INEA no sentido de desburocratizar os processos e viabilizar os
empreendimentos do segmento de forma ágil sem comprometimento da sustentabilidade
do meio ambiente e fazendo a adequação ambiental das propriedades.

 Promover integração com a Secretaria Municipal/Estadual de Turismo visando a
consolidação e a criação de novos circuitos de turismo rural.

 Realização de eventos (feiras, exposições, festas) no sentido de dar visibilidade as cadeias
produtivas expoentes do município.
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 Estimular a promoção de pequenas indústrias de beneficiamento de alimentos, eliminando
perdas e agregando valor aos produtos.

 Trabalhar junto às instituições financeiras para ampliação e melhoria de acesso ao crédito
rural.

 Realizar oficinas de capacitação em práticas agroecológicas, melhor uso do solo, uso
racional de agrotóxico, planejamento de produção, formalização do produtor, adequação à
legislação sanitária e ambiental, dentre outras, a serem oferecidas por parceiros, como
EMBRAPA, PESAGRO-RIO e SENAR.

 Ampliar o percentual de fornecimento da agricultura familiar local para a alimentação
escolar e hospitalar.

 Ampliar as oportunidades de lazer e entretenimento nas áreas rurais.
 Criar um estreito canal de comunicação para estimular e incentivar os setores da produção

da agricultura orgânica, olericultura, floricultura, fruticultura, truticultura, pecuária leiteira,
avicultura, fungicultura, lúpulo, apicultura e ovinocaprinocultura.

Turismo e Eventos

Pensar o turismo como fator de desenvolvimento econômico e bem-estar social é uma
constante para todos os envolvidos neste segmento, já que sua importância como instrumento de
aceleração econômica e de incremento na área sociocultural é indiscutível.

As metas do governo André Montechiari visam promover o desenvolvimento econômico e
social de Nova Friburgo, através do fomento do setor, gerando novos negócios, mais e melhores
empregos e melhor qualidade de vida para a população. Nova Friburgo é tradicionalmente
identificada como uma região de grande potencialidade turística, tanto pela cultura dos seus
habitantes de origem européia, por suas belezas naturais, seu clima e a proximidade com a cidade
do Rio de Janeiro.

O Projeto aqui apresentado é para ser desenvolvido pensando globalmente, agindo
localmente, de forma a organizar o empreendedor local, trabalhando, principalmente o
associativismo. Os principais objetivos são:

 Fomentar os Circuitos Turísticos que já foram criados, reativar os que foram desativados e
analisar a oportunidade de criação de novos como, o Circuito Histórico/Cultural, Circuito
das Flores, Circuito de Aventura, Circuito do Artesanato e Circuito das Montanhas.

 Criar novos pontos e atrativos turísticos de forma a valorizar e retratar a nossa história.
 Estruturar uma área para grandes eventos.
 Fomentar o turismo de negócio, corporativo e religioso.
 Recuperar a cascata do Véu das Noivas.
 Criar linhas de transportes especiais para rotas turísticas pelos principais pontos turísticos,

estimulando rotas românticas, ecológicas e de compra.
 Capacitação na área turística e gerencial, com cursos: Atendimento ao cliente, Técnica em

vendas, idiomas, turismo receptivo, garçom, camareira, recepcionista etc.
 Treinar taxistas, agentes de trânsito, guardas municipais, jornaleiros, policiais militares,

guias de turismo, frentistas e outros para melhor atender o turista.
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 Criar ampla programação de eventos e realizar divulgação sistemática do calendário anual
que deve incluir as festas tradicionais já realizadas no passado.

 Isenção de taxas para divulgação em espaço público dos eventos que fazem parte do
Calendário Anual.

 Democratização do uso do Teatro Municipal e de outros espaços públicos.
 Promover ampla divulgação e comercialização de Nova Friburgo como destino turístico

através da produção de material específico, criação de aplicativos, uso maciço de mídia
digital, assessoramento em comunicação e ampla divulgação da programação anual de
eventos, todas essas ações em parceria, quando pertinente, com o Nova Friburgo
Convention & Visitors Bureau, Conselho Municipal de Turismo e com o setor hoteleiro local.

 Realizar sinalização de acesso aos circuitos turísticos seja na área urbana, rural e nas trilhas
ecológicas, inclusive com a utilização de QR Code.

 Construir pórticos reforçando as peculiaridades de cada local: em Theodoro de Oliveira
(sobre os Pólos de Moda Íntima e gastronomia), Conquista (Agricultura), Furnas do Catete
(Metal Mecânico) e Lumiar (Eco Turismo)

 Construção de Centros de Informações na Praça do Suspiro, Lumiar e Mury, estruturando
estes e os demais já existentes para melhor atendimento ao visitante.

 Desenvolver aplicativos de informação turística, com a possibilidade de divulgação direta
do município.

 Trabalhar pela integração da região Serrana e Centro Norte Fluminense, criando um grande
corredor turístico para a região.

 Dar suporte à Associação de Guias de Turismo de Nova Friburgo, na consecução da sua
missão de recepcionar e divulgar com qualidade os pontos turísticos da cidade.

Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

A cidade de Nova Friburgo, localizada no centro geodésico do estado do RJ, é caracterizada
por uma extensa área verde exuberante, áreas de conservação ambiental, água potável em
abundância e índices de criminalidade bem menores do que em outros municípios.

É nesse contexto que o governo André Montechiari terá a responsabilidade de expandir as
áreas de preservação, incremento de indicadores como o ICMS verde e a promoção do
desenvolvimento urbano sustentável, aprimorando a legislação inerente aos temas e levando
eficiência à secretaria, cujas propostas abaixo estão separadas em três eixos.

Proteção e Melhoria do Meio Ambiente

 Planejar a cidade de modo a se ter maior conforto ambiental, trabalhando de forma
integrada os serviços de água, esgoto, coleta de lixo, arborização urbana e combate aos
alagamentos e inundações.

 Desenvolver uma política inovadora de gestão de resíduos pautada na educação pelo
consumo consciente e qualidade ambiental, com foco na não geração, redução,
reutilização e reciclagem, bem como da expansão da coleta seletiva no município.

 Implantar a educação ambiental nas escolas como pilar fundamental de conscientização de
proteção ao meio ambiente, buscando apoio da ENAP (Escola Nacional de Administração
Pública) para o desenvolvimento.
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 Trabalhar a compostagem como forma de reciclagem de lixo orgânico através de processos
biológicos.

 Estabelecer e fiscalizar as áreas de preservação (APA´s, APP´s e outras) de modo a termos
desmatamento zero para remanescentes de mata atlântica nessas áreas, com a utilização
da guarda ambiental e demais órgãos estaduais correlatos, além de incentivar a criação de
Unidades de Conservação, que contribuirão para a melhoria do indicador do ICMS Verde.

 Promover através de parcerias ou utilização de mudas de árvores nativas disponíveis no
horto municipal (que será revitalizado), a restauração da mata ciliar no entorno de
nascentes, córregos e rios, bem como recuperação e revitalização de parques e praças do
município e Implantar o programa “Plantar a Vida”, com distribuição de mudas de árvores
nativas para plantio voluntário.

 Recuperar e urbanizar áreas degradadas.
 Promover o combate a queimadas nos períodos de estiagem.
 Valorizar e capacitar os participantes de associação de catadores de lixo, que são

importantes agentes ambientais, de modo a buscarem maior segurança e remuneração
com o trabalho desenvolvido.

 Desenvolver projetos para aumento da captação de água.
 Realizar a revisão dos contratos de concessão municipais, exigindo o cumprimento dos

mesmos por parte das concessionárias.
 Buscar parceria para a recriação do Véu da noiva, cartão postal da cidade com uma bela

cachoeira artificial de 80 metros e importante ponto turístico.

Gestão Urbana, Legislação e Uso do Solo

 Aplicar e regulamentar os instrumentos elencados no estatuto das Cidades, visando a dar
cumprimento à função da propriedade.

 Revisar os instrumentos de gestão urbana e ambiental que competem ao município,
unificando a legislação vigente (Plano Diretor, Lei de Uso do Solo e Código de Obras).

 Implantar rotina de análise para aumentar a eficiência e agilidade na concessão e
renovação de licenças ambientais, de construção e licenças de movimentação de terra,
bem como prazos para respostas/análises aos cidadãos.

 Implantar políticas de mitigação em áreas de risco já mapeadas pelo DRM – Departamento
de Recursos Minerais.

 Expandir a coleta de esgoto e distribuição de água tratada em bairros não atendidos pelo
contrato de concessão atual com a Águas de Nova Friburgo.

 Disponibilizar terminal eletrônico para realização de pesquisas (atendimento) pelos
responsáveis técnicos e usuários sobre questões urbanísticas, utilizando-se de estagiários
para orientação. Tal procedimento promoverá a diminuição de solicitações de certidões
informativas.

 Firmar parcerias com universidades locais para a implantação da engenharia pública e
atendimento aos menos favorecidos.

 Valorizar os profissionais administrativos, técnicos, engenheiros e arquitetos.

Proteção aos Animais
 Criar e/ou ampliar ações educativas junto a escolas, de forma a conscientizar a população

sobre os cuidados com os animais.
 Atuar em parceria com a Assistência Social para auxílio e orientação a famílias com animais.
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 Orientar e integrar os órgãos de segurança pública para a rápida e imediata tomada de
providências em casos de maus tratos.

 Ser preciso e eficaz na atuação da fiscalização municipal para cumprimento das legislações
vigentes de proteção e defesa dos animais, agindo de forma educativa, preventiva e
punitiva.

 Buscar parcerias/contratos com empresas privadas para a criação de abrigo para animais
abandonados e um Centro de Zoonoses.

 Implantar política pública de controle ético de populações de animais urbanos, por meio de
programas permanentes e continuados de castração (esterilização cirúrgica) de cães e
gatos.

 Buscar recursos Federais e/ou Estaduais para implantação de atendimento veterinário no
município.

 Adquirir através de emenda parlamentar um veículo para castração de animais com
utilização itinerante nos bairros (Castra móvel).

 Regularizar as campanhas de vacinação dos animais.

Obras / Serviços Públicos

Quando o assunto é obra, Nova Friburgo está paralisada há décadas. Excluindo as obras de
habitação, contenção de encostas e canalização do Rio Bengalas, decorrentes da recuperação da
cidade após 2011, todas com recursos federais, a última grande obra realizada foi a construção da
Via Expressa.

O trânsito aumentou, os bairros cresceram, as chuvas aumentaram. É primordial que a
cidade entre em um processo de remodelação de toda a sua estrutura física, seja através da
criação de novas opções de mobilidade urbana, de reestruturação dos bairros com a construção
de equipamentos que os tornem autossuficientes e de melhoria das redes de escoamento pluvial
para dar fim aos constantes alagamentos causados pelas chuvas de verão que tanto castigam o
friburguense.

Abaixo as propostas para esta pasta:

 Melhorar o sistema de capina e limpeza urbana mantendo a cidade funcional, limpa e
organizada.

 Realizar as obras necessárias para a drenagem no Centro e outros bairros, trazendo
solução para os alagamentos de verão.

 Ampliar, adaptar e construir novos postos de saúde e mini hospitais, para desafogar o
Hospital Raul Sertã.

 Construir novas vias de acesso aos bairros e outras rotas alternativas (bem sinalizadas)
para locomoção em situações de urgência.

 Construir uma verdadeira rede de ciclovia/ciclo faixas unindo diversos pontos da cidade.
 Buscar recursos junto ao governo federal para construção da Avenida Brasil (Conselheiro –

Duas Pedras)
 Melhorar a pavimentação, calçadas e manter as ruas e estradas em boas condições.
 Dividir as licitações em pequenos lotes, para possibilitar a participação de pequenas

empresas, em especial as friburguenses.
 Melhorar a gestão dos recursos da OODC (Outorga Onerosa do Direito de Construir) e

implementar um instrumento similar para obras públicas.
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 Realizar a devida manutenção dos prédios públicos, escolas, hospitais, postos de saúde,
praças, ginásios e quadras esportivas.

 Atuar na conservação das estradas rurais do município, visando facilitar o escoamento da
produção agrícola local.

 Qualificar a equipe técnica de engenheiros e arquitetos frente ao uso das novas
tecnologias para o setor, com especial atenção à modelagem BIM, que aumenta a
confiabilidade nas estimativas de preços e no cumprimento dos prazos, reduzindo erros e
garantindo qualidade nos projetos de obras da prefeitura.

Qualidade de Vida

Uma cidade só pode ser considerada desenvolvida, a partir do desenvolvimento de seu
povo. Cada vez mais as pessoas estão buscando aliar o desempenho e as atividades profissionais à
qualidade de vida.

Qualidade de vida é viver numa sociedade equilibrada, com redução do abismo social entre
as classes; é ter acesso democrático à prática de atividade físicas e culturais; poder andar com
segurança pelas ruas; ter acesso à tratamentos de saúde dignos; trabalhar sabendo que seus filhos
serão bem atendidos na escola e/ou não estarão em risco nas proximidades de sua residência; é
morar bem fora de áreas de risco de deslizamentos ou inundações; é poder andar pela cidade em
calçadas bem conservadas, sem risco de se acidentar em bueiros sem tampa ou buracos nas vias.

Assim, este tópico se subdivide em oito frentes de atuação no governo André Montechiari:

Assistência Social

O Plano Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas
para a Juventude é um dos instrumentos de gestão da Política e caracteriza-se por ser importante
ferramenta que organiza, regula e norteia a execução do planejamento, dentro da perspectiva do
Sistema Único de Assistência Social.

É forçoso reconhecer que a interpretação da realidade pode e deve subsidiar a construção
das propostas e metas estabelecidas, de forma mais ampla, para não atender somente situações
de emergências sociais, mas principalmente antecipar-se com ações preventivas. Assim, abaixo as
propostas para esta importante pasta:

 Atuar de forma conjunta com as secretarias de Esporte, Educação, Cultura, Saúde e demais
secretarias que tenham interesse em desenvolver ações integradas de benefício social.

 Realizar censo social mapeando as necessidades de cada família para nortear o acesso aos
programas de apoio municipais, estaduais e federais.

 Acolher e dar atendimento à população que vive em situação de fragilidade que moram
nas ruas.

 Promover ações educacionais de planejamento familiar e prevenção de gravidez na
adolescência.

 Fortalecer o programa de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.
 Potencializar o uso do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, implantando programas,

projetos, serviços e benefícios possibilitados pelo mesmo.
 Ampliar o atendimento do Restaurante Popular para outros bairros.
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 Reestruturar o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) para melhor exercício de seus
objetivos, inclusive habilitando novos serviços, hoje atendidos pelo município, mas sem a
obtenção de repasse do SUS, como o CAPS AD, I, UA, RTS e Leitos de Assistência à Crise no
Hospital Municipal Raul Sertã.

 Promover a aproximação com lideranças comunitárias tornando-as um importante elo do
poder público municipal com a população de baixa renda.

 Implantar programa de acolhimento para mulher vitima de violência doméstica.
 Fomentar a abertura de novas vagas em lares para idosos, oferecendo serviços que

atendam às necessidades dessa faixa etária, como refeições, acompanhamentos
psicossociais, entretenimento etc.

Habitação

Há muitos anos, Nova Friburgo passa por grandes problemas em relação à habitação. Parte
deste problema se tornou muito mais visível em vista da calamidade ocorrida em janeiro de 2011,
onde várias famílias, por terem casas em locais de risco, perderam seu bem maior. Constata-se um
contínuo agravamento deste quadro, já que, cada vez mais, novas famílias procuram Nova
Friburgo para busca de melhores condições de vida e de trabalho, sendo que, no caminho
contrário até então, o que se viu foi a falta de planejamento habitacional e a inexistência de
políticas públicas sérias que viessem a tratar desta questão, assim, não se oferecendo moradia
digna à população de baixa renda e, quando da oferta, em locais não planejados. Assim, temos um
quadro de déficit habitacional, falta de planejamento e a construção desordenada em bairros com
residências empilhadas, cada vez mais verticais, repetindo os mesmos erros de outrora.

Dessa forma, o governo André Montechiari traz como propostas:
 Elaborar um planejamento habitacional da cidade de Nova Friburgo, buscando, inclusive,

levantar propostas para quando da atualização do plano diretor da cidade.
 Promover a regularização fundiária dos empreendimentos habitacionais construídos no

município, baseado na legislação federal atual, concedendo a titulação do imóvel.
 Realizar levantamento das áreas pertencentes ao município para que sejam utilizados em

programas de habitação de interesse social, em parceria com os demais entes federados e
empresas do setor, evitando excesso de aglomerações de moradias.

 Catalogar e diagnosticar vazios urbanos, tendo como objetivo planejar a sua ocupação por
empreendimentos habitacionais, de acordo com o perfil e zoneamento da região.

 Buscar parcerias com o Governo Federal para a construção de empreendimentos do
Programa Casa Verde e Amarela.

Esporte e Lazer

Nova Friburgo possui uma vocação natural para o esporte, se destacando a nível regional,
nacional e internacional em diversas modalidades. Mas falar em esporte hoje, vai muito além de
falar de resultados em competições: é uma forte ferramenta para a melhoria da qualidade de vida
da população e de outras medidas que promovam a inclusão social com grande reflexo na
prevenção ao uso de drogas.

No governo do André Montechiari serão implantadas políticas públicas bem definidas para
estimular a prática da atividade física, para que se possa virar o jogo em relação a perda de
qualidade de vida que assola a cidade de Nova Friburgo, proporcionando saúde física, mental e
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resgatando valores morais e éticos fundamentais à vida equilibrada em sociedade. As principais
propostas são:

 Garantir a presença de Profissionais de Educação física em todas as séries do ensino
fundamental e Pré Escolar do Município.

 Aprovar o Fundo Municipal e a Lei de Incentivo ao Esporte, obtendo deduções em IPTU e
ISS de empresas que investirem em projetos esportivos.

 Elaborar e dar visibilidade ao calendário de eventos esportivos da cidade, atraindo novos
eventos regionais, nacionais e internacionais e mapear áreas para a prática de esportes
ligados à natureza, alavancando desta forma, o turismo esportivo em Nova Friburgo.

 Criar o programa bolsa técnico, onde professores receberão um adicional salarial para a
execução de treinamentos e escolinhas desportivas, nas escolas e quadras.

 Ampliar e criar programas de esporte/qualidade de vida para a terceira idade e implantar
projetos de disseminação da prática de atividades físicas e de hábitos saudáveis
preparando os adultos de hoje para envelhecer de forma saudável amanhã.

 Ocupar os ginásios e quadras municipais, implantando o projeto “Acordando para o
Esporte” garantindo a iniciação esportiva para crianças e jovens com desenvolvimento
psicomotor global (multi esportivos) e numa segunda fase com ênfase na modalidade onde
o jovem apresente mais aptidão.

 Implantar um sistema de gestão compartilhada dos espaços públicos e áreas seguras para a
prática esportiva em todos os distritos.

 Incentivar a prática esportiva entre as pessoas portadoras de necessidades especiais.
 Buscar recursos federais para a implantação do parque esportivo e de eventos da Via

Expressa.

Cultura e Patrimônio Histórico

A cultura é o bem mais importante para a construção da identidade de uma cidade. Um
povo que não valoriza a sua história, as suas riquezas culturais e o seu passado, é um povo sem
presente e condenado a não ter um futuro.

Nova Friburgo possui um passado glorioso e, por isso, precisamos reviver este passado para
melhorar o nosso presente e construir os pilares de uma Nova Friburgo capaz de se apresentar
para o mundo com todas as suas peculiaridades e poder, realmente, ser chamada de Suíça
Brasileira ou Cidade Real.

Nosso plano de governo prioriza a educação cultural de crianças e adultos, levando-os a se
autoconhecer como parte importante de uma cidade que teve um início há 202 anos, que viveu
dois séculos sendo referência para o país em diversas áreas e não pode continuar se apresentando
como um quebra cabeças, onde as peças não se encaixam e nada faz sentido.

Abaixo os pilares para a reconstrução da identidade de Nova Friburgo:

 Dotar a Fundação Dom João VI de uma estrutura condizente com suas funções e, dentro
desta estruturação, o primeiro passo será a reabertura do Porão da Arte.

 Identificar, mapear, e valorizar os fatos e marcos históricos de nossa cidade e dentro deste
processo, criar o Museu da História de Nova Friburgo.

 Realizar Festivais de Música, Poesia, Teatro, Dança e de Bandas da cidade.
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 Estimular a disseminação cultural nos pontos de Cultura, que devem ser levados a todos os
distritos.

 Estruturar uma área para grandes eventos musicais e aproveitar em todos os eventos
oficiais os talentos locais.

 Promover projetos de iniciação à dança, música, poesia, trovas e pintura nas escolas
municipais, igrejas, associações e escolas de samba, assim como, promover o renascimento
das bandas marciais.

 Preparar uma equipe para a apresentação de projetos especiais adequados às normas
legais para que possam ser financiados pelas leis de incentivos estaduais e federais.

 Reconhecer a vocação natural do friburguense para o carnaval, estimulando a criação das
escolas de samba mirins e realizar um carnaval onde a música predominante seja o samba,
as marchinhas o frevo e outros ritmos ligados à cultura do carnaval.

 Incentivar a formação de corais para todas as idades e promover o festival nacional de
corais gospel.

 Reativar a Praça das Colônias como importante ponto de resgate cultural das nações
colonizadoras de Nova Friburgo, inclusive realizando eventos e festivais gastronômicos
ligados às respectivas culturas.

Política de Prevenção às Drogas

Prevenir o uso de drogas ilícitas e estimular a redução de consumo de drogas lícitas é uma
ação primordial para a economia na área de saúde, de segurança pública e na preservação da
família.

Realizar campanhas educacionais, coibir a venda de drogas e recuperar dependentes
químicos é de vital importância para a melhoria da qualidade de vida da população.

Estas são as principais propostas para esta área:

 Integrar Programas da área esportiva, cultural e educacional com a Assistência social,
visando mapear áreas de risco e situações propícias ao crescimento do uso de drogas.

 Coibir de forma veemente o uso de drogas em espaços públicos.
 Fortalecer o CAPS no tocante aos programas reeducativos para usuários de drogas e apoio

aos seus familiares.
 Implantar o PROERD, programa da Polícia Militar ministrado nas escolas, formando

profissionais para o combate ao uso de drogas de forma eficiente.
 Estruturar o Setor de Doenças Mentais do Hospital Raul Sertã para que atue na

estabilização de dependentes químicos.
 Atuar de forma efetiva coibindo a venda de bebidas alcoólicas para menores.
 Criar espaço acolhedor para tratamento aos dependentes químicos.
 Implantar o projeto “Indo à Luta”, difundindo a prática do Judô, Capoeira e outras artes

marciais em comunidades de alta vulnerabilidade.

Segurança Pública

Ao longo dos próximos quatro anos, a segurança pública será uma das prioridades de Nova
Friburgo. A meta principal será tornar Nova Friburgo a cidade mais segura do estado e uma das
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mais seguras do Brasil. Ninguém consegue produzir com eficiência se estiver preocupado com a
segurança de seus bens ou familiares.

Por outro lado, ao se tornar a cidade mais segura do estado, o turista terá uma razão a
mais para visitar Nova Friburgo. Quem não quer visitar uma cidade onde poderá transitar com
segurança pelos espaços públicos?

As propostas para a segurança pública municipal incluem:

 Reaparelhar e incrementar a Guarda Municipal, localizando sua base em ponto central do
município.

 Atuar de forma intensiva no combate ao uso de drogas em espaços públicos e com foco na
preservação do patrimônio público e privado.

 Promover ações de integração na esfera municipal, estadual e federal, exemplo (GM + PM).
 Revitalizar e ampliar o Vídeo Monitoramento por Câmeras (atual Cidade Inteligente) para

apoio nas ações de trânsito e segurança.
 Dotar determinadas comunidades rurais com postos de policiamento comunitário visando

a maior segurança na área.
 Implantar um Posto de policiamento, através de parceria com a PM em Riograndina.
 Aumentar a iluminação e segurança nas praças e logradouros públicos.
 Criar a “ronda ciclística” da Guarda Municipal com vistas à mobilidade de patrulhamento

para as praças e bens públicos.
 Implementar o grupamento da Guarda Municipal de apoio ao Turista (tourist guard) com

profissionais qualificados a proporcionar tanto a segurança nos pontos turísticos quanto
orientações sobre a cidade com qualidade.

 Ampliar a “ronda escolar” nas escolas municipais integrando ações com o PROERD e a
PAMESP Escolar da PM.

 Criar o Programa “Postura Certa”, ouvindo a população em seus anseios e dificuldades,
melhorando a capacitação dos fiscais de posturas e revisando o código de posturas do
município a fim de atualizá-lo frente às necessidades da municipalidade e os usos e
costumes.

Defesa Civil

Nova Friburgo dispõe de um Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) elaborado em
2007 que fora revisado em 2013 por empresa contratada que apontou dentre 20 localidades, 99
áreas de risco (97 para deslizamentos e 2 para inundações) com 134 setorizações. Este estudo
apontou medidas não estruturais e estruturais a serem implementadas, sendo os custos para
implementação das medidas estruturais altamente elevados, ultrapassando o orçamento
municipal. Assim, a solução deste problema é a captação de recursos federais.

Assim, de forma a levar avante seu principal propósito, a Defesa Civil municipal tem como
metas:

 Ter papel protagonista na participação junto à população friburguense, escolas, Núcleos
Comunitários de Proteção e Defesa Civil e demais comunidades em risco.

 Realizar contínua capacitação dos servidores (Agentes de Defesa Civil, Agentes de
Endemias e Voluntários da Defesa Civil).
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 Buscar a prevenção através da educação e conscientização, como exemplo, de construções
irregulares, descarte de lixo, segurança no trânsito, drogas, doenças, suicídio, incêndios
florestais, realizando cursos e palestras nas comunidades.

 Implantar plano de melhoria e erradicação de casas sem condições mínimas de moradia
(em áreas de risco).

 Avaliar a resiliência do município em face de desastres através de ferramenta de auto
avaliação da UNDRR (Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de
Desastres) que utiliza um conjunto de indicadores que irão revisar, acompanhar e
direcionar progressos e desafios conforme doutrina internacional.

 Implantar, atualizar e estreitar laços com a Secretaria Estadual de Defesa Civil, viabilizando
a utilização de programas e sistemas como o SIGRE, PRODEC, ÁGORA, Rede Salvar, para
gestão operacional e administrativa, treinamento e capacitação, bem como criação e
interação com banco de voluntários.

 Capacitar a equipe no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID),
habilitando-a para captação de recursos federais frente a prevenção e recuperação.

 Criar e divulgar “Rotas Seguras” para mobilidade urbana em caso de fortes precipitações
pluviométricas.

 Atualizar e ampliar o leque de Planos de Contingências para os diferentes tipos de riscos
existentes no município, mapeando todas as áreas de riscos, com foco na integração e
colaboração entre agências.

 Apoiar, capacitar e ampliar os Núcleos de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em especial em
áreas de risco.

 Instalar sistema de alerta e alarme nas comunidades sob riscos geológicos e hidrológicos,
baseado em mapeamento de riscos e monitoramento climático, considerando o término
de contrato do sistema atual pelo Estado e consequente inadimplemento por parte do
Município que perderá tal ferramenta em 2020.

 Construir e adaptar as instalações escolares, instituindo a participação municipal na
Iniciativa Mundial por Escolas Seguras (WISS) da ONU.

 Tornar Nova Friburgo referência regional e nacional em ações de redução de risco de
desastres seguindo a doutrina internacional, sediando um congresso na área.

Mobilidade Urbana

Este plano estabelece as diretrizes e medidas propostas a partir de um diagnóstico amplo
dos principais problemas de mobilidade urbana da cidade, amplamente discutido com os mais
diversos segmentos. Todas as metas deste plano estão embasadas em três pilares: transparência,
comprometimento com a causa pública e respeito ao cidadão, de modo que passaram pelo crivo
da viabilidade financeira, da possibilidade humana e da utilidade social.

As principais propostas são:

 Otimizar o circuito e as paradas atuais dos ônibus municipais coletivos, de modo a setorizar
a circulação e implantar o aplicativo “KD o ônibus” localização do ônibus a partir de GPS.

 Capacitar e investir nos agentes de trânsito para a inspeção da qualidade dos serviços
prestados pelos concessionários públicos nos reparos executados nas vias públicas, no que
se refere a remoção de resíduos e ao pronto restabelecimento do tráfego sem riscos aos
pedestres e veículos.
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 Implantar canal telefônico ou aplicativo de celular específico para informação de
transgressão às leis do trânsito, obstruções de vias, acidentes e reparos emergenciais.

 Ampliar o número de agentes e da frota, otimizando a escala de trabalho e a criação de
plantões noturnos cobrindo 24 horas por dia as necessidades do trânsito.

 Ampliar áreas de acessibilidade para deficientes e solicitar o aumento no número de
coletivos adaptados para os mesmos, tornando o município referência nessa modalidade.

 Promover melhorias no trânsito de veículos na cidade, otimizando recursos com
sincronização de semáforos, criando rotas alternativas de fluxo de trânsito em horários de
pico, realizando modificações no trânsito de veículos em vias públicas (com estudo prévio
da viabilidade técnica operacional através de um Engenheiro de Tráfego e sempre ouvindo
os usuários do sistema viário), inclusive com a implementação de “fire line” (faixa de
prioridade de emergência) em algumas vias para facilitar o trânsito de serviços de
emergência; e incentivando a atuação de um grupamento da GM treinado e habilitado
para atuarem no trânsito em apoio aos atuais agentes da SMOMU.

 Reestruturar linhas e itinerários do Transporte Público Municipal fazendo as adaptações
necessárias para aumentar número de linhas comunidades e diminuir intervalo entre
serviços de ônibus, trazendo melhor atendimento à população.

 Humanizar o trânsito, diminuindo os gargalos com a revitalização da vias, instalando novas
placas de sinalização, pinturas de faixas, delimitação de vagas de estacionamento carga e
descarga, desembarque e embarque de pedestres e reorganização do tráfego, com normas
claras de trânsito de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e a implementação de
fiscalização ostensiva.

 Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários na cidade, inclusive com
campanhas de conscientização.

 Aumentar e melhorar a acessibilidade dos Portadores de Necessidades Especiais aos
passeios públicos criando mais rampas de fácil acesso, sinalizando e orientando melhor.


