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 INTRODUÇÃO 
 

O início da transformação. 

 

A elaboração deste plano de governo é uma verdadeira vitória de um grupo de 
cidadãos que acreditam que a transformação de Nova Friburgo almeja está 
contida neste documento. Elaborado através do resultado de muita luta, garra e 
determinação, este Plano de Governo foi criado para mudar a história de Nova 
Friburgo! 

Fiel aos interesses dos cidadãos e a necessidade da população como um todo, 
esse projeto conta com as propostas da candidatura a prefeita de Lucidarlen 
Novaes da Silva Ferreira, e vice prefeito Carlos Antônio Maduro pelo PMB 
(Partido da Mulher Brasileira). 

Esse plano de governo é basicamente o que realmente anseia o cidadão, com 
propostas simples, claras e objetivas, mas de grande relevância e que resultará 
em diversos benefícios em todas as áreas onde o poder público deve ser 
atuante. 

A opinião pública foi a principal fonte de pesquisa onde foram coletadas as 
informações para criação das propostas de governo, junto aos interesses do 
cidadão, o que pensa e o que quer para a cidade de Nova Friburgo. 

Com base no artigo 5º da Constituição, no subterfúgio entre especialistas da 
administração pública e no embasamento em atender as demandas da 
sociedade, esse Plano de Governo tem como objetivo priorizar o acesso à 
informação e deixar explícito quais soluções para os problemas no município 
de Nova Friburgo, assim como colocá-los em prática de forma que não 
sobrecarregue o orçamento anual previsto. 

O plano de governo em questão seguirá a demanda da própria população 
onde, deixa claro que algumas áreas são de extrema importância e que 
merecem atenção prioritária na gestão do Governo Lucidarlen Novaes da Silva 
Ferreira (Candidata a Prefeita) e Carlos Antônio Maduro (Candidato a Vice-
Prefeito) ambos pelo PMB. 

Essas áreas são listadas abaixo na ordem de sua prioridade. 

● Saúde; 
● Educação; 
● Transporte Público;  
● Mobilidade Urbana; 
● Esporte e lazer; 
● Cultura; 
● Assistência Social; 
● Ciência e Tecnologia; 
● Turismo; 
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● Desenvolvimento e infraestrutura; 
● Meio Ambiente; 
● Gestão participativa. 

 

 PONTO DE PARTIDA 
 
Vivemos um momento político extremamente delicado em Nova Friburgo, 
isso é o reflexo de anos sem que haja uma gestão responsável e que 
realmente vá de encontro ao interesse da população como um todo, 
vivenciamos ao longo dos anos um completo descaso com o cidadão 
principalmente o de classes menos favorecidas. Já não é de hoje que 
gestores desqualificados em exercício do mandato, abusa do poder e 
dinheiro público e o resultado é uma completa desordem, um caos, além do 
descrédito da população e uma completa falta de respeito com aqueles que 
de fato fazem uma Cidade, um Estado e um País crescer, o cidadão, o 

trabalhador comum e os empresários que pensam realmente no futuro. 
 
É pensando em realizar um Governo sério, competente, não corrompido 
e com valores inegociáveis, que acreditamos que um líder em excelência, 
para assumir o cargo de Prefeito de uma cidade e os que irão o auxiliar 
assumindo as pastas de secretarias e outros cargos, deve reunir os 
atributos que vão resultar, ao findar na sua gestão, a aprovação da maioria 
dos munícipes, sendo eles: 
 
● Competência 

Um real compromisso e responsabilidade em atender a demanda da 
sociedade com eficácia. 

● Honestidade 
 
Clareza e objetividade com relação à utilização das verbas 
destinadas ao município, aos projetos a serem realizados e as 
diretrizes de cada ideia implantada. 
 

● Decisividade 
 
Disposição em assumir riscos em tomadas de decisão para benefício 
do povo. 
 
 

● Transparência 
 
Para que a “engrenagem” do sistema funcione de forma correta tem 
que haver movimento, é necessário que sejam realizadas reuniões 
periódicas com a diretoria. E dessa forma, oferecer feedback das 
atividades desempenhadas e do desenvolvimento de cada área 
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dentro da prefeitura. Essa é uma das estratégias para garantir que o 
trabalho continue alinhado em ritmo correto. 
 

 

Objetivos  

1) Humanização dos serviços públicos, unindo inteligência e sensibilidade para 
ampliar o alcance e a precisão das políticas sociais.  

 

2) Modernização do espaço da cidade, colocando a tecnologia e o urbanismo a 
serviço da requalificação do território e do dinamismo econômico.  

 

3) Democratização e transparência, reforçando instrumentos de controle e 
avaliação de desempenho da prefeitura pelo cidadão.  

 

4) Protagonismo cidadão, entendendo a participação na cidade como 
construção coletiva, responsabilidade compartilhada e colaboração ativa, 

 

3. A Saúde 

 

 

Hospital, Postos e Maternidade 

Amparados pelo artigo 196 da Constituição Brasileira, que determina que a 
saúde é um direito de todos e dever do Estado, e com base nas diretrizes da 

OMS (Organização Mundial da Saúde), será criado um sistema sólido, eficaz 
e inovador que seja capaz de atender a todos com responsabilidade, respeito e 
dignidade. 

1. Afim de garantir total recurso e a assistência necessária para um bom 
atendimento. Será implantado nos Postos de Saúde e no Hospital Municipal 
Raul Sertã o Prontuário Eletrônico. Onde o paciente a ser atendido contará 
com uma Guia de Análise Unificada (Individual) com número de inscrição, que 
apresentará todo o histórico e anamnese previamente estabelecida deste 
paciente, de modo que um médico através desta numeração poderá acessar 
essas informações antes de iniciar o seu tratamento.  

Com este sistema serão reduzidas incongruências no quadro do paciente 
evitando riscos e erros, facilitará o atendimento nas recepções e no 
recolhimento de dados, influenciará no tratamento de cada caso dentro das 
enfermarias. O objetivo é oferecer maior suporte e segurança ao atendido. 
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2. Será criada a diligência da saúde, realizando um Controle de Qualidade 
que contará com Fiscais da Saúde. Esses profissionais irão inspecionar 
irregularidades dentro do Hospital Municipal Raul Sertã, da Maternidade e dos 
Postos de Saúde, como falta de recursos e insumos básicos, gastos 
desnecessários, averiguação dos alimentos, funcionamento de máquinas, 
computadores, quantitativo de materiais gastos e controle de materiais serem 
comprados, seus vencimentos e prazos para utilização. Este controle irá 
oferecer melhores condições de trabalho aos funcionários, colaboradores e 
mais conforto e confiança aos pacientes.  

Em conjunto a este controle, será feita uma averiguação mensal por 
Assistentes da Saúde, com intuito de garantir aos pacientes a proteção contra 
descasos, maus tratos e desamparos sofridos por cada um. 
O paciente tem direito a atendimento digno, atencioso e respeitoso por parte 
de todos os profissionais de saúde, sem preconceito de raça, etnia, 
nacionalidade, credo, cor, idade, sexo, diagnóstico ou por qualquer outra forma 
de discriminação 

3. Melhoria do salário dos servidores da saúde. Isso será feito enxugando a 
máquina pública e destituindo cargos desnecessários, assim será possível 
conter determinadas mazelas que sugam a verba destinada a saúde. 
Possibilitando o aumento do salário dos funcionários. 

4. A empresa responsável pela alimentação do Hospital Municipal Raul Sertã e 
da Maternidade será substituída por funcionários elencados pela prefeitura, 
conferindo maior equilíbrio e qualidade às refeições fornecidas. 

Com estes sistemas, serão atendidas as necessidades como a melhoria na 
infraestrutura dessas instituições, escassez de materiais e insumos básicos, 
melhoria e facilidade no pronto atendimento e inspeção interna completa para 
evitar danos morais a pacientes e funcionários. 

 

5. Estruturar os Postos de Saúde. Oferecer todo o equipamento e material 
necessário para o seu pleno funcionamento nos bairros. 

 

6. Alguns Postos de Saúde contarão o Atendimento Emergencial 24 horas. 
Esse atendimento contribuirá para que o paciente em caso de urgência seja 
atendido a tempo de receber os primeiros socorros até a chegada da 
Ambulância, especialmente em bairros que ficam longe do Hospital Municipal 
como Lumiar, Riograndina, Campo do Coelho e Vargem Alta. Este sistema 
diminuirá risco de morte e agravamentos de quadros por conta da demora ou 
difícil acesso ao hospital. 

 

7.Será feito com primazia o atendimento aos pacientes de Oncologia, com 
auxílio de verba federal, serão concentrados esforços em garantir total 
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dignidade ao tratamento do câncer com inserção de recursos primordiais e 
profissionais qualificados, viabilizando o mínimo direito a vida. Será feito um 
levantamento criterioso de quantos pacientes necessitarão ser assistidos, o 
quadro geral em que cada um se encontra afim de obter informação se esses 
terão condições de serem tratados dentro deste município.  

 

3.1 Hospital Infantil 

 

No Hospital Municipal Raul Sertã, será iniciado o projeto Hospital Infantil 
Raulzinho! Com o deslocamento do atendimento infantil, emergência e 
pediatria de dentro do Hospital Raul Sertã para um prédio anexo a ele, que 
será interligado por uma passarela de acesso coberta. A criança merece um 
atendimento prioritário e especializado. 

 

3.2 Tratamento Paliativo 

Será criada uma área de tratamento paliativo! Para que o paciente em estado 
de vida terminal, receba um atendimento especializado de profissionais de 
várias áreas para que tenha um suporte, amparo físico, emocional e 
psicológico para o paciente e sua família. 

 

3.3 Saúde da Mulher 

Será iniciado o Projeto Clínica Integral da Mulher! Autoestima é uma palavra 
que merece atenção quando se trata de cuidados com a mulher. Sem ela, a 
mulher acaba por não ter vontade de cuidar de sua saúde, não busca soluções 
que melhorem os seus problemas e até mesmo não respeita os limites do 
próprio corpo. Uma mulher com autoestima é aquela que se preocupa com o 
seu bem-estar.  Esta clínica será especializada em amparar as necessidades 
especialmente das mulheres, e oferecerá atendimento preventivo e 
ginecológico para o tratamento de câncer de mama, câncer do colo do útero, 
tireoide entre outros.   

Será feito na Clínica Integral da Mulher o acompanhamento das gestações de 
alto risco! Problemas como pré-eclâmpsia, pressão alta, diabetes, obesidade, 
cistite, descolamento de placenta terão total atenção, cuidado e monitoramento 
com excelência.  

 A pressão alta na gravidez é um tema delicado e deve ser tratado com a 
devida atenção e acompanhamento, sempre com foco na saúde da mãe e 
do bebê. Afinal a qualidade de vida familiar deve vir sempre em primeiro 
lugar. 
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A Clínica Integral da Mulher será também fundamentada em valorizar ainda 
mais o aleitamento materno, incentivando a amamentação e oferecendo 
suporte e informação às mães que enfrentam problemas ao amamentar. Pois é 
sabido que a amamentação garante ao nascituro e a mãe melhores condições 
de saúde que perduram por toda a vida. 

A mulher receberá suporte psicológico em casos de agressão, violência 
doméstica, estupro, a gravidez não consentida.    

 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) preconiza o gozo do grau 
máximo de saúde que pode ser alcançado é um dos direitos 
fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, religião, 
ideologia política ou condição econômica ou social. 

A saúde de todos os povos é uma condição fundamental para alcançar a 
paz e a segurança e depende da mais ampla cooperação de pessoas e 
Estados. 

3.4 Atendimento odontológico 

 Será expandido o atendimento emergencial de odontologia assim como 
potencializado o atendimento odontológico nos postos de saúde, contratando 
profissionais da área e oferecendo condições adequadas de trabalho que 
visem sanar e/ou restaurar a saúde bucal do cidadão. 

 

4. A Educação 

A educação é uma das áreas mais essenciais para o desenvolvimento 
de uma sociedade. No Brasil, o Estado tem a obrigação de oferecer 
educação formal para todas as crianças e adolescentes. Como o Estado 
brasileiro tem a forma de uma federação, ou seja, é composto de 
unidades federativas (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), as 
responsabilidades pelos mais diversos serviços públicos acabam sendo 
distribuídas entre essas unidades.  

 

 

4.1 Educação Infantil 

No município de Nova Friburgo - nas creches e escolas municipais – 
será iniciado um projeto de Saúde Preventiva, onde desde o berçário até 
a alfabetização o aluno será assistido anualmente por um profissional da 
saúde que acompanhará sua caderneta de vacinação, evitando atrasos 
e descumprimentos no calendário das vacinas.  
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 Expandir o número de vagas nas creches existentes com jornada 
integral, assegurando número suficiente para atender a demanda de 
mães trabalhadoras em tanto em territórios rurais como nos urbanos. 
 

 Serão abertas novas creches nos bairros onde ainda não possui com 
toda disposição e capacidade, atendendo a demanda de cada 
região. 

 
 

 Afim de comportar essas e outras melhorias necessárias, as creches  
serão estruturadas de forma adequada para receber, cuidar e 
proteger as crianças. Contarão com profissionais especializados em 
atender crianças com necessidades especiais, oferecendo todo 
amparo e suporte que precisarem para um bom aprendizado. 
 

 Os educadores, professores, cuidadores e colaboradores serão 
capacitados para exercer suas funções com excelência, afim de 
oferecer o melhor tratamento com empenho ao ensino das crianças. 
 

 Será feita com rigor a valorização do trabalho dos profissionais da 
educação, melhorando o salário e as condições laborativas com 
assistência tecnológica que necessitarem. Será implantado cursos 
de capacitação regularmente com metas, a todos os profissionais. 
 

 A alimentação será substituída por uma alimentação mais saudável, 
com alimentos frescos e mais naturais possível. Ofertando refeições 
de qualidade inspecionadas semanalmente pelo Conselho 
Municipal De Segurança Alimentar e Nutricional – CMSEA/NF.  

 

 

4.2 Educação fundamental 

Serão implantados programas contra as drogas e violência, bullying 
e cyberbullying e incentivados os movimentos pró vida, que 
combatem a depressão e o suicídio. 

A educação física nas escolas será aplicada de forma mais complexa e 
eficaz. Será avaliado o condicionamento físico de cada auno e seu 
desempenho nas modalidades do esporte, aprimorando os resultados e 
evitando descompensações no aprendizado de cada indivíduo. 

Fomentar olimpíadas da educação entre as escolas do município, ofertar 
no ensino médio aulas extras preparatórias para o ENEM. Inserção 
digital no aprendizado dos alunos, com a criação e reforma das salas de 
computadores, para facilitar o acesso a informações e realizações de 
projetos e trabalhos. 
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A alimentação também será substituída por uma alimentação mais 
saudável, com alimentos frescos e mais naturais possível. Ofertando 
refeições de qualidade inspecionadas semanalmente pelo Conselho 
Municipal De Segurança alimentar e nutricional – CMSEA/NF 

Os filtros e bebedouros serão inspecionados regularmente. 

Será criado o projeto “Aluno esforçado merece viajar!”. Com o intuito 
de motivar os alunos a garantirem boas notas e bom desempenho no 
comportamento ao decorrer do ano letivo, vão ser selecionados ao final 
do ano os alunos que mais se esforçaram nos estudos para concorrerem 
a uma viagem cultural pelo território brasileiro com direito a um 
acompanhante. 

Os projetos sociais já existentes nos bairros do município de Nova 
Friburgo serão cadastrados e integrados a rede de ensino para subsidiar 
e absorverem as crianças e adolescentes que ficam com tempo ocioso 
após as aulas, ou que não frequentam as escolas. Com este sistema, 
será possível universalizar o ensino fundamental, incluindo o aluno que 
não frequenta a escola, ou que a abandonou por motivo torpe, de volta 
ao ambiente acadêmico para que o conclua com êxito, e diminuir a taxa 
de analfabetismo.  

 

Os projetos sociais integrados às escolas municipais incentivam a 
criatividade, a liberdade de expressão, despertam talentos e mobilizam o 
esporte e a cultura. Por isso, trabalhar com essas manobras será 
importante para o desenvolvimento do adolescente como cidadão, 
dando a ele importância e de certa forma um compromisso com suas 
próprias escolhas. 

4.3 Educação dos Jovens e Adultos 

Além de expandir o ensino e sua qualidade, serão implantados 
paralelamente mecanismos de profissionalização para que uma vez 
concluído o curso, os alunos possam ser capacitados e inseridos no 
mercado de trabalho. 

4.4 Educação Especial 

Fomentar mecanismos próprios objetivando a educação adequada as 
pessoas com deficiências visuais, auditivas ou outras no intuito de inserir 
e oportunizar com qualidade a inclusão a educação. 

As creches e as escolas terão a presença de um psicopedagogo, 
fisioterapeuta e pediatra. Esses profissionais irão avaliar cada aluno, 
pedir exames de rotina se necessário, detectar e analisar possíveis 
desvios de comportamento, déficit cognitivo ou dificuldade motora, 
enviando este aluno a um atendimento especializado. 
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4.5 Transporte Escolar 

Nas creches, os veículos de condução serão equipados com câmeras 
de segurança para monitorar o trajeto realizado pelos motoristas. 

Nas Escolas, os veículos também serão conduzidos por motoristas 
femininas, tanto nas áreas rurais como urbanas, no deslocamento 
escola X residência. 

 

 

5. O Transporte Público 

 

O transporte público no Brasil estrutura-se, principalmente, pela utilização de 
ônibus, além de metrôs e trens, em algumas cidades ou regiões. De acordo 
com a Constituição Federal, o serviço deve ser administrado e mantido pelos 
municípios, mas os investimentos devem ser realizados também pelos estados 
e pelo Governo Federal 

Para que seja possível resolver de vez o problema do transporte público na 
cidade de Nova Friburgo, será fundamental uma inovação nos parâmetros de 
funcionalidade. 

Com o intuito de promover a praticidade de locomoção e o desenvolvimento do 
município com revolução e tecnologia, terá fim a rodoviária urbana. Esse 
sistema fará com que os ônibus circulem sem que façam a integração das 
linhas de transporte, pois os mesmos a farão nos pontos de ônibus. Sem 
aglomerações, transtornos e esperas cansativas que enfadam o cidadão. 

 

O atendimento realizado nas rodoviárias será feito nos guichês da(s) 
empresa(s) de ônibus.  Este guichê possuirá todas as informações acerca do 
transporte, bem como banheiro, bebedouro e área para refeição. 

 

Criação de LINHAS EXECUTIVAS ligando os bairros a POLOS INDUSTRIAIS 
(exemplo modelo BRT - Bus Rapid Transit), levando o trabalhador direto de um 
determinado ponto a um polo industrial, nos horários específicos de entrada e 
saída da jornada de trabalho, com isso os trabalhadores evitariam utilizar 
veículos próprios, tendo como resultado a diminuição do trafego em horários de 
pico. 

 

Junto a esses sistemas, serão exigidos o cumprimento dos horários, a 
colocação de ônibus em bairros que ainda não possuem e a excelência na 
prestação dos serviços. 
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6. A Mobilidade Urbana 

Propor um conjunto de ações e medidas visando melhorar a acessibilidade da 
população, as condições de transporte, a fluidez do trânsito, principalmente em 
horários de pico, oferecendo segurança, qualidade e respeito ao direito de ir e 
vir. 

No município de Nova Friburgo, nas vias em que não possuem cruzamento e 
que não necessitam com relevância da utilização dos semáforos, serão 
construídas passarelas, essa alternativa irá desobstruir o trânsito em 
determinados lugares evitando que os automóveis parem sem que realmente 
seja preciso. 

Onde não for possível realizar a construção das passarelas, será feita a 
inclusão de botoeiras nos semáforos, para que o pedestre possa acionar o 
fechamento do sinal quando precisar, evitando que o mesmo bloqueie o 
movimento dos veículos sem necessidade.  

 

Sincronizar os semáforos, para que funcionem com equidade, impedindo que a 
falta de desta sincronia atrapalhe o tráfego e impeçam a ordem ao se 
locomover. 

Pavimentação das ruas, possibilitando a opção de outros caminhos alternativos 
para desafogar o trânsito e reestruturar essas vias promovendo a manutenção, 
pavimentação, sinalização e iluminação. 

Colocar em pauta a construção da Estrada do Contorno, que ligará Mury a 
Duas Barras, e assim solucionar o problema do tráfego de carretas e 
caminhões de grande porte (3 eixos), em direção ao centro, principalmente em 
horários de pico. Será estabelecido um horário especifico para que os mesmos 
atravessem a cidade, objetivando tanto para estes que necessitam se 
locomoverem quanto para a população, redução no conglomerado de veículos. 

Promover uma nova política de circulação viária de entrega de mercadorias 
na cidade, seja no centro urbano como no rural, de maneira a adequar 
organizadamente o sistema de carga e descarga, sem causar prejuízos na 
fluidez do trânsito. 

Consolidar em parceria com o Governo Estadual e Federal a construção da 
avenida ligando Conselheiro Paulino a Rodoviária Norte. 

Será criada a OUVIDORIA do Sistema de Transporte e Mobilidade Urbana 
e o PROGRAMA MANUTENÇÂO PREVENTIVA nas ruas, vias e acessos. 
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Será construída uma ciclovia adequada que não dificulte a mobilidade e os 
acessos nas rodovias. Será criado um projeto coeso e que respeite a estrutura 
e o layout das vias. 

 

 

7. Esporte e Lazer 

 

Vale ressaltar que o acesso ao esporte constitui um direito consignado na 
Constituição Brasileira, essencial para que o indivíduo possa ter uma vida 
plena e saudável. A prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas 
e até mesmo a sociedade, pois reduz a probabilidade de aparecimento de 
doenças, gera emprego, desenvolvimento e contribui na formação de caráter 
individual. 

Também é uma ferramenta pedagógica de grande importância e utilidade nas 
políticas públicas de inserção social. Tem características de suma importância 
junto a crianças e adolescentes (estes principalmente) pois conduz a um 
ambiente criativo, saudável, disciplinado e inclusivo, afastando estes jovens da 
violência, drogas, alcoolismo, vandalismo e outros hábitos nocivos. 
Melhora o rendimento escolar, desenvolve a auto estima, contribui para a 
formação física e psíquica além de desenvolver e melhorar tais formações. Na 
adolescência, as pessoas são influenciadas pelo consumismo, problemas 
psicológicos, costumes prejudiciais e outros que também influenciam as 
demais faixas etárias, gerando conflitos internos que desviam valores e 
aprendizagens antes obtidos. É neste processo que o esporte mostra sua 
grande contribuição à sociedade.  
 

Este governo tem como obrigação apoiar todas as práticas esportivas, 
desenvolve-las, criar mecanismos de implantação das ações e programas, 
fomentar a participação da sociedade, das crianças, jovens, dos alunos e das 
famílias, pois estaremos construindo uma sociedade harmônica.  O principal 
objetivo do esporte não é formar campeões e sim fazer com que o cidadão viva 
de forma saudável, com paz e estabilidade social. 

 

Será implantado o projeto Nosso Talento! Cada comunidade contará com um 
professor de Educação Física que ficará responsável por administrar esse 
projeto. Isso acontecerá com o início da revitalização das quadras 
abandonadas e decrépitas, deixando-as em pleno estado de uso e serão 
construídas novas quadras em bairros onde não as tem, com estrutura 
completa e pronta a comportar diversas modalidades do esporte como vôlei, 
basquete, futebol, futsal, handebol etc.  

 

A evolução desse projeto possibilitará o surgimento de novos talentos do 
esporte no município e induzindo o jovem à pratica de atividade física e ao 
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lazer. Aqueles que se destacarem dentro das modalidades serão inscritos na 
Olimpíada Friburguense Interbairros, que será coordenada por um profissional 
da Secretaria do Esporte, vislumbrando enaltecer o jovem e adolescente dando 
a ele chances de se destacar e ser reconhecido. As Olimpíadas terão todo 
suporte, material de apoio com profissionais responsáveis e capacitados para 
seu exercício 

- Serão reativados os ginásios esportivos municipais promovendo escolinhas 
de futebol de salão, vôlei, basquete e outros. 

- Serão construídas e/ou reformadas pistas de patins e skates, com completa 
segurança e iluminação. 

- Promover esportes que utilizem o meio ambiente como área de prática. 

- Criar um ambiente para prática de artes de defesa pessoal e combate como 
de Judô, Jiu-Jitsu e outras afins, natação, atletismo, saltos e outras que 
possam contribuir para a inserção de jovens tanto nas áreas urbanas como 
rurais. 

-  Criar o programa GINÀSTICA LEGAL com aulas em praça pública de 
aeróbica, alongamento, localizada, funcional e laboral. 

- Mapear o município para a implantação do CIRCUITO MONTANHISTA com 
trilhas sejam elas motorizadas ou não, mas que possam ser preparadas, 
sinalizadas, com pontos de apoio e suporte operacional considerando ainda a 
conscientização do cuidado com o Meio ambiente. 

. 

As praças e parques receberão revitalização, paisagismo e modernidade. Terá 
acessibilidade aos deficientes, para que os mesmos possam disfrutar de 
passeios sem riscos a sua segurança e com fácil mobilidade. 

Os pontos turísticos do município funcionarão em sua plena capacidade, 
aumentado sua notoriedade e funcionalidade.  

Em cada academia do idoso, haverá um profissional da Educação Física, a fim 
de acompanhar e intervir na pratica de atividades física dos mesmos, evitando 
lesões e acidentes. 

 

8. A Cultura 

 

A cultura é o conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações 
intelectuais e artísticas, que caracteriza uma sociedade. A Cultura Brasileira é 
o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos que participaram da 
formação da população brasileira. A diversidade cultural predominante no 
Brasil é consequência também da grande extensão territorial e das 
características geradas em cada região do país 
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Será feita a reabertura da Oficina Escola de Artes. Contará com aulas de 
artes com um projeto vasto e rico em informações sobre as manifestações 
artísticas brasileiras, as pinturas, os conceitos e seus impactos na cultura do 
país. Conhecer a história da arte é importante para valorizarmos os 
patrimônios, os artistas e movimentos de liberdade de expressão. Profissionais 
altamente qualificados para oferecerem aulas de música, dança, teatro, canto, 
arte circense, aulas de artesanato, instrumentos e idiomas.  

 

No final de cada ano letivo, as turmas dos cursos se apresentarão em um 
evento público na Semana Da Cultura! Nesta semana todas as escolas 
municipais junto a Oficina Escola de Artes se apresentarão demonstrando seu 
aprendizado e desenvolvimento nas áreas artísticas. Esse evento incentivará a 
criança e o adolescente prestigiar ainda mais a cultura do nosso país e contará 
com o apoio e suporte da Secretaria de Cultura de Nova Friburgo. 

  

Os projetos culturais já existentes serão mais amparados e assistidos. Com 
profissionais qualificados e total recurso para seu pleno andamento. Serão 
implantados projetos culturais nos bairros e comunidades que carecem desse 
entretenimento, possibilitando levar conhecimento e valores a essas pessoas. 

 

Promover as ações culturais, como proteger o patrimônio histórico cultural. 
Será criado o Projeto Orquestra Viva, que incentivará a valorização musical, 
revelará novos talentos na música, abrirá portas de emprego para professores 
de música e aperfeiçoará os dons daqueles que já interagem com ela. 

 

Restauração e abertura do Centro de Artes fechado desde o desastre 
Climático de 2011, promovendo exposições de obras de artes de artistas 
locais, apresentação de peças teatrais de alunos da rede municipais e outras 
atividades culturais. 

Estruturar e Revitalizar a Praça das Colônias e a Arena, salvaguardando a 
cultura, promovendo eventos periódicos com artistas locais e Festivais de 
Música em parceria com a secretária de Turismo. 

 

 

Viabilizar espaços onde os artistas e artesões possam expor e comercializar 
seus trabalhos, de maneira permanente e organizada. 
Conferir ao calendário anual o retorno da Feira da Bondade, evento este que 
durante anos foi referência na cidade, em parceria com a secretaria de Turismo 
e promover o retorno, junto ao calendário de aniversário de Nova Friburgo, 
festivais de celebração à datas importantes para a história e para a cultura do 
país. 
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Viabilizar, através de desapropriação/cessão/outros, espaço destinado a 
criação de um Museu Cultural no intuito de valorizar a história da cidade. Um 
espaço amplo, bonito, que possa atrair a população friburguense e turistas 
incrementando o resgate da cultura, e manter ativa esta memória na mente dos 
cidadãos. Essa criação promoverá a imagem do município e de outras cidades 
em parceria com a Fundação Dom João VI. 

 

Será criada a Feira do Livro, um evento semestral que possa não apenas 
incentivar a leitura como também, incentivar novos talentos e gerar 
conhecimento. Promover o acesso gratuito à cultura e as artes, fomentando a 
produção local, divulgando costumes, principalmente salvaguardando aspectos 
locais e territoriais, criando oportunidades de geração de trabalho e renda. 
Será implantado, junto ao Governo Federal, ações e projetos com o objetivo de 
ampliar a adesão a Lei de Incentivo à Cultura buscando aumento de recursos a 
serem aplicados no município para atendimento aos projetos propostos. 
 
 
 
 
9. Assistência Social 
 
 
Com a aprovação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em 2004, 
instituído inicialmente por resoluções do CNAS - Conselho Nacional de 
Assistência Social, e a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 
o município automaticamente passa a ser gestão inicial, no qual passamos a 
fazer parte da gestão básica e especial que possibilitou novos serviços sócio 
assistenciais para a população em situação de vulnerabilidade. 
Na Proteção Básica, o município dispõe de 04 (quatro) Centros de Referência 
de Assistência Social e 01 (um) Centro de Referência Especial de Assistência 
Social. 
Os CRAS são equipamentos que prestam atendimento às famílias e indivíduos 
em vulnerabilidade social (direitos fundamentais básicos), através da 
intervenção preventiva as famílias em seus territórios. 
 
Os CREAS por sua vez, são equipamentos que prestam atendimentos às 
famílias e indivíduos onde já ocorreu a incidência dos violados (violência física, 
psicológica, sexual e negligência às populações de crianças e adolescentes, 
idosos, mulheres e população em situação de rua). 
Ainda dentro da Proteção Social Especial, encontra-se os serviços de alta 
complexidade que são os oferecidos pela Casa de Passagem considerando 
ainda os Convênios com as Entidades não governamentais, através de 
repasses de recursos advindos da esfera federal. 
 
Neste governo, será proposto 
-  Reestruturar os CRAS e CREAS com equipe técnica devidamente 
capacitada, estruturar os espaços físicos com equipamentos, melhorar e 
ampliar a frota de veículos. 
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- Qualificar e valorizar continuadamente os trabalhadores do SUAS/NF. 
Oferecendo palestras e propagando informações. 
 
-  Ampliar e controlar com eficácia o Programa do governo Federal como 
Bolsa Família. 
 
-  Apoiar e fortalecer o CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) 
através de capacitação, melhorias dos espaços físicos, disponibilização de 
recursos humanos, matérias e demais suportes necessários para seu pleno 
exercício. 
 
- Implantar a nova Casa de Passagem devidamente equipada com 
equipamentos humanos, físicos e demais componentes, dando segurança e 
atendimento de acordo com a Normas vigentes em consonância com o 
CMDCA e CMAS, Ministério Público, Vara da Infância e juventude e Conselho 
Tutelar 
 
- Reestruturar o Centro de Convivência da 3ª Idade com Projetos de Inclusão 
Social, estimulando as atividades sociais em parceria com as secretarias. 
  
- Estruturar o Centro de Referência da Mulher e o Centro de Referência 
LGBT com pessoal técnico qualificado e capacitado, estruturar fisicamente e 
promover ações que promovam a igualdade social, apoio, capacitação e 
inserção no mercado de trabalho. Valorizar os profissionais envolvidos nos 
projetos capacitando-os objetivando o melhor atendimento. 
 
-  Fomentar em parceria com as demais outras secretarias, com as entidades, 
o poder judiciário, o Corpo de Bombeiros, ações ao enfrentamento às pessoas 
em situação de rua, sejam elas inclusive dependentes químicos ou outras 
dependências, objetivando a dar o acolhimento tanto voltado a saúde, 
alimentação, moradia e reingresso à vida profissional e familiar. 
 
- Revisar o CADÚNICO e a aplicação de suas normas; 
 
- Ampliar as ações e coberturas dos CRAS nos diversos bairros. 
 
10. A Ciência e Tecnologia  
 

 

Neste governo, será proposto desencadear uma ação estratégica consciente 
para a implantação de um desenvolvimento sustentável através da 
INOVAÇÂO. Mas primeiramente temos a missão e o compromisso de 
implantar O CONSELHO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. 
 
Com a formação do Conselho, criar e formular diretrizes para o processo de 
implantação juntamente com o acompanhamento e a fiscalização das metas 
pactuadas. 



 
17 

Em pleno século XXI, pensar num sistema moderno que possa trazer 
resultados através de inovações tecnológicas altamente sustentáveis. 
Para tanto propomos: 
 
- Implantação de Centro de Inclusão Digital e disponibilizar rede Wi-Fi em 
pontos públicos. 
 
- Implantação de Centro de Estudos e Pesquisas objetivando fomentar 
projetos de incentivos a tecnologia e pesquisas cientificas em paralelo com a 
sustentabilidade ao meio ambiente; 
 
 - Reestruturar o processo de implantação de Processos Eletrônicos formando 
uma rede com todas as secretarias, 
 
-  Implantar um moderno sistema tecnológico na Saúde onde o cidadão 
friburguense através de seu CPF possa ter acessibilidade a marcação de 
consultas, acompanhamento de exames, bem como agilidade nos andamentos 
de requerimentos voltados as demais secretarias. 
 
-  Implantação de um sistema de Meteorologia Avançado junto a Defesa Civil 
onde possa em caso de incidente, a população tomar ciência de medidas 
preventivas a serem tomadas salvaguardando vidas 
 
- Investir na formação de recursos humanos para ciência, tecnologia e 
Inovação 
 
- Investir na melhoria da competitividade de micro, pequenas e medias 
empresas, expandindo as ações de expansão tecnológica. 
 
- Apoiar a criação de um. Condomínio Empresarial Tecnológico capaz de  
ampliar a geração de trabalho e renda no município 
 
- Implementar ações a partir da interação do setor privado com as 
universidades públicas, particulares e federais visando o aproveitamento de 
talentos e conhecimentos gerados nas respectivas instituições. 

- Será criado o projeto Pequenos Astros! Onde a criança e o adolescente 
contarão com aulas de robótica, física, experimentos, astronomia e poderão 
expor seus trabalhos na feira da ciência que será realizada na praça do 
suspiro, no mês de outubro (mês da tecnologia)  

11. O Turismo 
 
O Turismo caracteriza por uma grande variedade de oportunidade de negócios 
sendo considerada uma indústria de negócios capaz de empregar diversas 
pessoas e gerar grandes negócios, mas que precisa ser de forma ordenada, 
com qualidade e com foco no Desenvolvimento Sustentável. 
 
O Desenvolvimento Sustentável hoje é uma das melhores formas estratégica 
de se consolidar uma cidade como destino turístico privilegiado, até por que 
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Nova Friburgo tem uma característica climática agradável e um povo 
carismático e acolhedor. Nova Friburgo tem um patrimônio histórico que 
precisa ser preservado, uma cultura interessante, um clima agradável, uma boa 
qualidade de vida, acessibilidade propícia a capital, o que explica e resulta num 
grande número de visitantes nos feriados e finais de semana. 
Para tanto, é necessário: 
 
 Fortalecer o CMT (Conselho Municipal de Turismo) estruturando-o com 

espaço físico, equipamentos, pessoal e outros com objetivo de solucionar 
de forma participativa as demandas, fomentando ações e colocando-as em 
execução. 

 
 Estreitar o relacionamento junto aos empresários, de forma realista, em 

tom de colaboração e com disponibilidade para ouvir, objetivando identificar 
os anseios dos turistas e visitantes e possibilitar uma variedade de serviços 
que ofereçam qualidade, bom atendimento, carisma e retorno financeiro 
tanto a classe de investidores quanto ao município. Gerando emprego e 
renda com profissionais qualificados e capacitados; 

 
 Reestruturar o Centro de Turismo visando um espaço acolhedor, 

moderno, com informações claras e objetivas, e incorporar a arte e a 
cultura neste ambiente. 

 
 Divulgar Nova Friburgo não somente como Capital da Moda Íntima, mas em 

todos os ramos comerciais, principalmente na exploração da cultura, da 
história e do agronegócio, mostrando pontos turísticos atrativos como Cão 
Sentado, Véu das Noivas, Circuito das Flores, Polo Gastronômico, 
Festivais, Feiras de Eventos e outros movimentos turísticos, divulgação 
estas em aeroportos, rodoviárias, etc. 

 
 Criação e estruturação de escola técnica em parceria com a FAETEC, 

SENAC e outras objetivando formação e capacitação de indivíduos 
friburguenses; 

 
 Elaboração de um Polo Gastronômico, organizado e estruturado para 

comportar restaurantes de comidas típicas do país, bistrôs, bebidas 
artesanais e uma gastronomia apta aos que possuem restrições 
alimentares. 

 
 Aprimorar, modernizar e divulgar o calendário de eventos anual de Nova 

Friburgo, 
 
 Criar políticas de incentivo fiscal voltados a empresas que queiram explorar 

e manter os diversos pontos turísticos; 
 
 Criação do Museu da Cidade e da Casa de Turismo de Negócios e 

Eventos, que promoverá o segmento e será responsável pela gestão e 
averiguação de equipamentos turísticos da cidade. 
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 Criação de campanhas endomarketing, capaz de transmitir ao friburguense, 
a importância do bem receber, do respeitar o turista, da excelência na 
prestação de serviço e sua cobrança justa pelos serviços prestados. 

 

Com esses parâmetros, será possível enaltecer a imagem do município e 
aumentam a economia local. A importância desta atividade está associada ao 
motivo de que com a chegada dos turistas ocorrerá consequentemente o 
aumento do consumo, produção de bens e serviços gerando assim a criação 
de novos empregos. 

 

12. Desenvolvimento e Infraestrutura 
 
 
 O modo como vivemos nas cidades se reconfigura a cada dia, mediante as 
transformações da sociedade e o surgimento de novas políticas, tecnologias e 
opções alternativas de transporte. A urbanização, o adensamento e as altas 
taxas de motorização lançam desafios de planejamento e instigam as cidades a 
pensarem novos modelos de desenvolvimento. Em meio a transformações 
constantes, contudo, mantém-se intacta a importância dos espaços públicos 
para a qualidade de vida. Continuam a ser espaços de trocas, convivência, 
encontros e continuam a ser vitais para o bem-estar no ambiente urbano.  
 
É importante salientar que, para que o desenvolvimento seja evidente, o uso do 
espaço público deve ser potencializado, promovendo; 
 
1. Diversidade de uso 

Mesclar o uso residencial com áreas de trabalho e usos comerciais, como 
bares, restaurantes, cafés e comércio local, atrai as pessoas e torna o 
ambiente mais seguro e amigável. A diversidade de usos gera atividades 
externas que contribuem para a segurança dos espaços; mais pessoas nas 
ruas ajudam a inibir a criminalidade. Planejar os espaços públicos de forma que 
incentivem a convivência e a permanência das pessoas é uma forma de 
investir também na segurança. 

 

2. Fachadas Ativas 

A comunicação entre o nível térreo dos prédios, calçada e a rua em frente, por 
razões semelhantes às do item anterior, contribui para a segurança, mas 
também para a atratividade do desenho urbano. 

 

3. Participação social: 
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 Envolver a população na concepção, planejamento e administração dos 
espaços públicos da cidade ou dos bairros onde moram é essencial para 
manter a qualidade desses espaços. 

 

Nova Friburgo ao longo dos anos cresceu de maneira desordenada. Por ter um 
relevo acidentado, construções foram se erguendo sem prévia fiscalização 
municipal. Em épocas de chuva, observa-se que a falta de infraestrutura 
adequada, principalmente no centro urbano, provoca alagamentos e questão 
de segundos. Nas áreas rurais, em polos onde grande parte da produção 
agrícola tem destaque não é diferente, principalmente no item acessibilidade, 
para escoar a produção agrícola. 
. 
 
Ao falar de Plano Diretor Participativo, é necessário um constante e contínuo 
trabalho que inclui no seu alicerce os princípios da sustentabilidade ambiental, 
sócio econômica, cultural e institucional. o Plano Diretor é uma ferramenta de 
trabalho e não apenas um livro que se guarda em uma estante. 
Com isto, será proposto; 

 

 

a) Implantar o Plano Diretor, com ações efetivas de abrangência municipal 
 

b) Apoio técnico, pesquisa e capacitações para o desenvolvimento de 
projetos em escala de bairro que promovam a vitalidade urbana e 
busquem beneficiar e envolver a população local nas decisões. As 
soluções passam pela qualificação de espaços públicos, incentivos a 
fachadas ativas e bairro de uso misto, promoção de territórios de 
inovação no meio urbano e o aumento de áreas verdes. 
 

c) Participação social: envolver a população na concepção, planejamento 
e administração dos espaços públicos da cidade ou dos bairros onde 
moram é essencial para manter a qualidade desses espaços. A 
participação social é um elemento central para a construção de áreas 
públicas mais seguras, equitativas e com uma identidade integrada ao 
bairro. 
 

d) Rever o macrozoneamento do território, identifica-las para o incremento 
da ocupação, priorizando o crescimento da cidade com serviços e 
infraestrutura adequadas. 
 

e) Revitalizar pontos e locais históricos, conservando a identidade dos 
bairros e valorizando a sua história, organização social e cultura. 
 

f) Promover a educação ambiental para interação com os espaços 
ecológicos e propriedades rurais produtivas do município 
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g)  Resolver o problema da falta de pavimentação das calçadas urbanas, 

padronizando-as 
 
 

h) Resolver o problema dos buracos nas estradas municipais e nas ruas da 
cidade. 
 

i)  Padronização dos pontos de ônibus, nas áreas urbanas e rurais, com 
acessibilidade garantida, letreiros, horários de ônibus, linhas, WI FI, 
acentos e contêiner de lixos classificando-os de acordo com sua 
categoria de reciclagem; 
 
 

j)  Criação do Plano Municipal de combate às ENCHENTES com ações 
efetivas e constantes de limpeza e manutenção de bueiros, galerias, 
córregos, rios, limpeza de encostas, construção de muros de arrimo; 
 

k)  Monitoramento inteligente informatizado dos níveis de água dos rios a 
cargo da Defesa Civil, inclusive equipando com equipe qualificada e 
capacitada, equipamentos de proteção, veículos; 
 

 
l) Melhorar a sinalização vertical e horizontal e implantar o sistema 

inteligente de controle de trânsito e segurança; 
 

m) Implantação de um terminal de cargas fora do Centro urbano.  As 
empresas e comércio local retirariam as mercadorias nestes terminais 
em horário de não incidência de pico. 
 

 
n)  Padronização do sistema de cabeamento no município considerando 

um novo modelo objetivando a limpeza visual e eliminando a sobrecarga 
nos postes. 
 
 
 
 
 
 
 
13. Meio Ambiente e Sustentabilidade 
 
Propor metas a serem alcançadas que passam pela manutenção da 
qualidade de vida da população e preservação das áreas de proteção 
ambiental e ordenamento urbano e o resgate da confiança do Poder 
Público em relação ao controle do crescimento urbano da cidade. 
Valorização da utilização e aproveitamento máximos dor recursos 
naturais conservando os biomas e a vegetação do município. 
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- Propor ações efetivas voltadas para a diminuição da emissão de gases do 
efeito estufa, visando o combate ao aquecimento global.  
  
- Medidas que visam a manutenção dos bens naturais comuns. 
   
- Promoção de justiça social. 
  
- Destino adequado para o lixo. Criação de sistemas eficientes voltados para a 
reciclagem de lixo. Uso de sistema de aterro sanitário para o lixo que não é 
reciclável. 
  
- Aplicação de programas educacionais voltados para o desenvolvimento 
sustentável. 
  
- Planejamento urbano a longo prazo. 
  
- Favorecimento de uma economia local dinâmica e sustentável. 
  
- Adoção de práticas voltadas para o consumo consciente da população. 
  
- Ações que visem o uso racional da água e seu reaproveitamento. 
   
- Programas voltados para a arborização das ruas e espaços públicos. 
 
 
 Este governo irá realizar a gestão ambiental assumindo a responsabilidade 
para proteger, preservar e assegurar o livre acesso de toda população aos 
bens naturais garantindo o seu direito, será criado Projeto REFLORESTANDO 
NOVA FRIBURGO; incentivando a população ao plantio, distribuindo sementes 
e bombas ecológicas nos lugares próprios para seu crescimento. 
 
Será fomentada a implementação de sistema alternativo de produção de 
energia, 
 
Recuperar os parques ecológicos, protegendo-os e preservando os animais, 
fauna e flora. Estes parques em parceria com a iniciativa privada, transforma-
los em pontos turístico bem sinalizados, equipados, local este agradável, com 
muito verde e ar puro; 
 
Incentivo ao Programa ADOTE UMA PRAÇA/CALÇADA/RUA objetivando de 
forma padronizada o embelezamento da cidade. 
 
implantar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental oferecendo 
respostas claras, objetivas e rápidas aos cidadãos que necessitam desta 
ferramenta; 
 
Implantar programas que minimizem a produção de resíduos (lixo) em todos os 
níveis, seja ele coleta seletiva, resíduos de construção civil, usina de 
compostagem, coleta de lixo eletrônicos e demais outros e será criada a 
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campanha de incentivo ao reaproveitamento de lixo orgânico na produção e 
adubagem de cultivos. 
 
 Combater as construções irregulares, realizando e mantendo o embargo da 
obra, bem como realizar a demolição daquelas que efetivamente estejam 
agredindo o meio ambiente; 
 
Realizar um projeto MACRO de paisagismo ao logo das entradas de entrada e 
saída da cidade, considerando uma boa técnica de paisagismo, locais bem 
iluminados com iluminação solar, espaços bem sinalizados. 
 
 Elaborar e combater plano preventivo de controle de emissão de ruídos que 
perturbam a paz e prejudicam a saúde e os animais. 
 
 

Contudo, incentivar de modo geral a conservação do meio ambiente. A 
preservação ambiental, muitas vezes confundida com as ideias 
conservacionistas, protege a natureza de modo a deixá-la intacta, ou seja, sem 
a interferência humana. 

O termo conservação ambiental é utilizado para expressar ideias de uso 
sustentável, por exemplo, da água e do solo, procurando garantir o equilíbrio 
entre as atividades humanas e a renovação dos recursos naturais. 

 
14. Habitação 
 
O direito à moradia e a uma vida digna é um direito básico e inalienável e todos 
os seres humanos além de uma das principais qualidades de uma sociedade 
saudável e equitativa. Historicamente, em sociedades desiguais como a 
nossa, nem todas as pessoas têm acesso às mesmas condições e 
oportunidades, ocasionando um desequilíbrio entre aquelas comunidades que 
desfrutam de todos os seus direitos básicos e aquelas as quais lhes foi negado 
o direito à tudo aquilo é mais elementar na vida e um ser humano. 
 
 Por isso, é necessário  tentar equilibrar a desigualdade que ele mesmo 
ajudou a criar, devolvendo o direito à moradia e a uma vida digna através da 
promoção de habitação pública ou social. Embora não exista uma única 
definição ou consenso sobre o que significa habitação social, ela geralmente 
envolve o projeto, a construção e a alocação de habitação pública ou social por 
autoridades governamentais ou organizações sem fins lucrativos. 
 
Neste governo, será proposto; 
 
 
Ampliar em parceria com o Governo Federal o Programa Minha casa Minha 
Vida para financiar novos projetos de empreendimentos habitacionais em 
nosso município; 
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Diagnosticar em parceria com a Secretaria de Assistência Social e demais 
secretárias envolvidas as famílias que residam em áreas de risco, com renda 
baixa priorizando acesso as moradias, criando planos de intervenção urbana 
objetivando retirar as referidas famílias destas áreas e ofertando moradia 
segura; 
 
Criar programas que facilitem a aquisição da casa própria; 
 
Criar o Projeto Melhoria Habitacional para as famílias com rendas até um 
salário mínimo, que possuam casa própria em condições desfavoráveis, 
objetivando melhoras em sua estrutura; 
 
Nos conjuntos habitacionais existentes no município, implantar modernos 
sistemas de economia e reuso de água e energia solar em parceria com as 
concessionárias locais. 
 
15. Gestão Participativa 
 
Na gestão participativa faremos um governo onde a população será ouvida, 
será criado a Segunda com a Prefeita, onde todas as segundas - feiras, salvo 
sob motivo de força maior, será previamente agendado o atendimento a 
líderes, pessoas com representatividade nas comunidades e afins, onde a 
prefeita ou  pessoa determinada por ela irá receber esses representantes a fim 
de ouvir as demandas do coletivo e dessa forma, buscar soluções. 
 
 
 

 

 

 

FIM. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 




