


INTRODUÇÃO 

O Partido dos Trabalhadores de Nova Friburgo apresenta seu programa de 
governo voltado para o Desenvolvimento econômico sustentável e 
humanizado à cidade de Nova Friburgo com o compromisso de entregar à 
população friburguense uma gestão baseada em experiência de sucesso de 
gestão petista e voltada para o crescimento do Município e de seus 
habitantes. 
Desta forma, e, com exemplos bem sucedidos e experiências adquiridas com 
a gestão de Maricá, trabalharemos ideias estruturantes e inovadoras para 
nossa cidade. 
Nosso eixo central "Desenvolvimento Econômico Sustentável Humanizado", 
inclui políticas inclusivas para jovens, mulheres, terceira idade, negros e 
minorias, bem como políticas sociais, relacionadas ao transporte de 
qualidade, proteção e preservação do meio ambiente, educação de 
qualidade, sistema de saúde informatizado, inclusão digital, incentivo às 
produções locais e ao turismo, fomento ao desenvolvimento econômico, 
integração com os demais municípios. Teremos atenção especial nas áreas 
da saúde, educação, emprego e renda, qualificação profissional, fomento à 
agricultura, turismo, esporte e cultura. Apoio aos pequenos e 
microempreendedores. Melhorias no atendimento à população com serviços 
públicos digitais, além de trabalhar para melhoria na segurança pública e 
mobilidade urbana e intensificação na captação de verbas públicas bem 
como incentivos a parcerias público-privada. 
Implantaremos um novo modelo de gestão transparente com o objetivo de 
instalar instrumentos que permitam maior interação (e consequente 
aproveitamento) das diferentes áreas de ação de governo. 
Nossa proposta do “modo petista de governar” é governar junto com o povo, 
estimular a participação cidadã. Vamos implantar o Orçamento 
Participativo. 



 

 

13PASSOS PARA UMA NOVA FRIBURGO: 
 

 
01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 
 - Recuperação da economia, com economia solidaria e desenvolvimento 
social e econômico; 

O país vive uma profunda crise econômica e social, e nosso Município não é 
uma ilha isolada do resto do País e do nosso Estado. Sabemos que 
dependemos de políticas públicas federais e estaduais para superarmos a 
crise.  

- Fortalecimento das políticas de estímulo às micro e pequenas empresas; 
Estruturar formação, capacitação e legalização de micro e pequenas 
empresas, dando prioridade à área da economia criativa. Promover políticas 
de acesso das micro e pequenas empresas às compras públicas municipais e 
às cadeias de valor de grandes empresas. Organizar convênios e parcerias 
entre bancos e agentes do BNDES, em conjunto com o SEBRAE, para 
disponibilização de linha de crédito, de capital de giro para micro e 
pequenas empresas, objetivando a criação de empregos em todas as regiões 
da cidade. 

- Promoção das políticas públicas de economia solidária; 
Promover políticas públicas de economia solidária, com participação social 
e envolvimento do Fórum Municipal do setor e o SEBRAE. As regiões 
periféricas do município serão priorizadas, com parcerias, soluções 
tecnológicas e com formação para o empreendedor nas faixas etárias e 
perfis mais atingidos pelo desemprego, como mulheres e negros. A 
aquisição pública, comercialização e consumo dos bens e produtos 
oferecidos por esses setores serão incentivados pelo governo municipal. 
Apoio e incentivo a criação de cooperativas. 

- Criar o plano municipal de desenvolvimento e dinamização dos centros de 
bairro e comércio; 

Desenvolver os centros de bairros e o comércio. Fomentar as produções 
locais, como cervejas, lingerie, produção de flores e frutas, visando a criação 
de empregos e a qualidade de vida.  

- Criação da Companhia de Desenvolvimento Econômico para fomentar a  
economia local; 
- Fomento a Parcerias Público-Privadas; 
- Fortalecimento da Subsecretaria de Trabalho para fomento à geração de 
emprego e renda; 

Integrando de forma estruturada o setor de cadastro de informações sobre 
mão-de-obra disponível e vagas de emprego e cursos de capacitação. 
Negociar com empresários e comerciantes locais um programa de Primeiro 
Emprego, com foco na juventude.  

- Conselho de Desenvolvimento Econômico do Município; 
Com representação de empresários, trabalhadores e poderes públicos, 
capaz de produzir propostas de geração de emprego e renda que tenha 
como foco a redução das desigualdades, o combate à pobreza e à miséria, a 
distribuição da renda e da riqueza produzida na região. 

 



 

 

02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
- Fomento e criação de cursos de capacitação profissional, atendendo às 
vocações locais; 
- Políticas inclusivas para mulher; 
- Políticas inclusivas para jovens; 
- Política inclusiva para 3ª idade; 
- Política inclusiva para negros, negras e minorias; 
- Inclusão digital; 
- Valorização da Sociedade Civil Organizada. 
 
 
03 - TRANSPORTE PÚBLICO 
 
- Controle e fiscalização da concessionária de transporte público, garantindo 
sua qualidade, cumprimento de horários e menos preço; 

O desafio da mobilidade urbana é um dos mais complexos a ser enfrentado 
por uma gestão municipal. Desenvolver um Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana, com políticas de ‘corredores de transporte’ que permitam 
desafogar o trânsito, principalmente nos horários de maior fluxo, com 
criação de ciclovias (principalmente no Distrito do Centro) e 
estacionamentos para bicicletas, com estacionamentos públicos ou políticas 
de controle de preços para estacionamentos privados, Estacionamento 
Rotativo no Distrito do Centro. Estudar políticas de controle de preços do 
transporte público (ônibus). Negociar com a empresa de transporte licitada 
ônibus menores para transitar em estradas e ruas mais estreitas, 
principalmente nos Distritos rurais. Garantir nos contratos e licitações com 
empresas de transporte a qualidade do serviço, em termos de número e 
extensão das linhas, itinerários, horários e condições dos veículos, de forma 
a cobrir todo o território do Município, principalmente os distritos rurais e 
mais longínquos.  

- Fomento ao uso de meios de transportes sustentáveis. 
 
 
04 - URBANISMO e MEIO AMBIENTE 
 
- Saneamento forte: Água e esgoto para todos – com incentivos diferenciados 
para população de baixa renda; 
- Atualizar o plano municipal de saneamento básico; 

Se faz necessário uma melhor fiscalização dos serviços prestados pela 
Concessionária no que tange à cobrança de taxas, verificar os serviços de 
tratamento e distribuição de água. 

- Plano de resíduos sólidos (lixo); 
Formulação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 
alinhados aos Planos Nacional e Estadual. 

-Plano de recomposição de áreas degradadas com mata nativa em 
atendimento ao meio ambiente; 
- Atualizar o plano de mobilidade urbana para pode  
pleitear verbas federais para esta área; 



 

 

Nova Friburgo possui mais de 120 mil veículos registrados, se faz 
necessário um plano de mobilidade global e planejamento para o futuro da 
nossa mobilidade. 

- Implantação de captação de Energia limpa (Painéis fotovoltaicos e outros); 
Implantação de painel de captação de energia solar para famílias de baixa 
renda. Implantação de captação de energia limpa para prédios públicos 
(Escolas, Postos e etc.). 

- Prevenção; 
Políticas preventivas para mitigar possíveis desastres ambientais, como 
enchentes e deslizamento de encostas. 

- Desvincular o Desenvolvimento Urbano do Meio Ambiente; 
Para melhorar e estruturar de uma forma mais eficiente ambas as pastas. 

- Conselho Municipal do Meio Ambiente; 
Estimular a participação do Conselho Municipal do Meio Ambiente nas 
demais políticas públicas municipais. Dinamizar o Fundo Municipal do Meio 
Ambiente. Realizar periodicamente a Conferência Municipal de Meio 
Ambiente. 

- Um Plano Diretor para uma Cidade Inclusiva; 
Nova Friburgo já tem um excelente Plano Diretor, coordenado por quadros 
do nosso Partido (PT), amplamente debatido pelos cidadãos e cidadãs de 
nossa Cidade, um plano que recebeu prêmios e elogios nacionais e 
internacionais. Esse plano, sofreu depois um longo processo de revisão e 
rediscussão, durante o período 2014-2015. Resgatar na essência este Plano 
Diretor, que aponta orientações, normas e princípios para uma futura 
Cidade Inteligente, apontando propostas e soluções para questões 
estratégicas como ocupação do solo urbano e da terra, critérios para a 
construção de ruas, estradas, pontes, praças e parques, bairros e distritos, 
moradia e habitação, transporte, instalações comunitárias e públicas, 
acessibilidade e crescimento populacional.  

 
 
05 –TURISMO 
 

Possuímos vários atrativos turísticos e uma vasta rede hoteleira, 
principalmente de pequenas e médias pousadas. Como vocação histórica de 
Nova Friburgo, o Turismo Sustentável precisa ser reconhecido como atual 
vetor estratégico para a recuperação da economia local, especialmente 
diante de um contexto de intensa crise política, econômica e sanitária. Isso 
significa pressupor mudanças estruturais de políticas públicas para o 
Turismo em Nova Friburgo. É preciso atribuir protagonismo a todos os 
agentes e setores vinculados direta ou indiretamente à sua cadeia 
produtiva. Sem preterir de quaisquer dimensões (econômicas, sociais e 
ambientais), simultaneamente aliadas à manutenção da integridade cultural 
do seu povo receptor. Uma gestão integrada das suas especificidades, 
positivamente atravessadas pelo atendimento aos serviços básicos que 
precisam chegar à população. Capacitar gestores, empresários e 
trabalhadores profissionais da cadeia produtiva do turismo (hotelaria, 
gastronomia, guias/passeios, artesanato), qualificando o conjunto de 
serviços e produtos disponíveis, incluindo os territórios e espaços nos quais 



 

 

os mesmos são ofertados. Ativar o compromisso das esferas pública e 
privada, com real articulação junto às representações e demandas da 
sociedade civil, para o fortalecimento da atividade turística em longo prazo, 
garantindo que futuras gerações possam desfrutar dos seus benefícios.  

- Fomento ao turismo de negócios; 
Nova Friburgo tem grande vocação de negócios em diversas áreas, é 
protagonista e necessita que esta forma de turismo que se integre ao outros 
modelos receptivos. 

-Fomento ao turismo voltado para as vocações locais como por ex. polo 
cervejeiro e gastronômico, turismo rural, turismo de aventura e ecoturismo; 
- Criar e manter agenda de eventos; 

Desta forma, podemos nos integrar às agendas nacionais e internacionais 
das agências de turismo. 

 
 
06 -FUNCIONALISMO PÚBLICO 
 
 - Fazer estudo e implantar o plano de cargos e salários, com valorização do 
servidor público em todas as áreas, realização de concurso público. 
 
 
07 - SEGURANÇA PÚBLICA 
 
 - Manutenção e investimentos no programa"Cidade Inteligente de Nova 
Friburgo"; 
- Implantação do PROEIS – Parceria com o Estado para melhorar a segurança 
da cidade; 
 
 
08- AGRICULTURA 
 
- Fomento e apoio aos agricultores familiares – aumentando a aquisição de 
produtos agrícolas para escolas; 

Nosso município tem um forte perfil rural e uma importante produção 
agrícola. São mais de 3 mil produtores rurais, a grande maioria de 
agricultura familiar (80%), produzindo cerca de 68 mil toneladas ano, com 
um faturamento anual de 124 milhões de reais. Mas, é fundamental investir 
numa reeducação dos processos produtivos locais. Estimular a agroecologia 
e combater o uso de agrotóxicos, ampliação da assistência técnica e 
extensão rural (ATER) agro-ecológica às famílias agricultoras que queiram 
fazer a transição agro-ecológica, através de parcerias público privadas. 

- Centro de beneficiamento, para agregar valor aos produtos locais; 
- Incentivo à Floricultura e a parceria com o Turismo Rural. 
 
 
09 - EDUCAÇÃO 
 
 - Educação em tempo integral com complementos esportivos, culturais e 
extracurriculares. (Turno de aulas com currículo normal e contra turno com 



 

 

aulas extracurriculares, esporte e cultura). – Implementação de forma 
gradativa; 
- Usar tecnologias e plataformas de Educação à Distância, como método 
complementar à educação presencial; 
- Ampliar e modernizar as bibliotecas públicas nas escolas; 
- Melhoria da merenda escolar com aquisição direta dos produtores locais; 
- Inclusão digital nas escolas com aquisição de equipamentos e 
disponibilização de internet. 
- Qualificação permanente e melhoria nas condições de trabalho para os 
profissionais da educação. 
- Organizar periodicamente a Conferência Municipal de Educação. 
 
 
10 - GESTÃO INTEGRADA 

- Serão implantadas agendas comuns entre as Secretarias municipais que 
possuem ações complementares como, por exemplo, as Secretarias de 
Saúde e Educação. Esta unificação se dará através das Gerências Setoriais, 
que serão criadas para áreas estratégicas; 

Exemplo: Alimentação escolar com produtos da agricultura familiar 
(Trabalho em conjunto entre Educação, Agricultura e Desenvolvimento 
Econômico). 
 

- Gestão ética, transparente e eficiente; 
Capacidade gerencial, com planejamento estratégico e monitoramento de 
ações, descentralização administrativa e desburocratização de processos e 
rotinas administrativas, parceria com empresas e outros entes públicos, 
forte capacitação dos servidores, otimização de gastos públicos, rigor nas 
licitações. 
 
 

11 - SAÚDE 
 
- Atenção básica e saúde da família; 

É necessário priorizar a chamada atenção básica e saúde da família, com a 
ampliação da cobertura, que hoje é de apenas 53%. Essa ampliação deve 
focar em áreas mais carentes. 

- Rede de urgência e emergência; 
Fortalecer essa rede de urgência e emergência, com a implantação do SAMU 
– Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 

- Informatização do sistema de saúde; 
Visando agilidade no atendimento, com a consequente diminuição de filas e 
tempo de espera para atendimento.  

- Buscar recursos federais e estaduais para implantação e manutenção de 
mais UPAs - Unidade de Pronto Atendimento; 
 - Buscar recursos federais e estaduais para promover melhorias da 
estrutura física, dos equipamentos e dos serviços no hospital municipal, 



 

 

maternidade, UBS e demais equipamentos de atendimento, garantindo 
melhor atendimento de saúde a toda população; 
- Incentivar a capacitação continuada para profissionais atuantes na saúde 
visando à excelência no atendimento a população; 
- Promoção de campanhas itinerantes, em todos os bairros, voltadas a 
atendimento de saúde; 
- Centro de Pesquisa; 

Fortalecer a iniciativa da criação do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação de EPI’s, em parceria com Universidades locais. 

- Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso); 
- Criação de sala “especial” para atendimento especializado e humanizado 
para mulheres vítimas de violência. 
 
 
12 - ESPORTE E CULTURA 
 
- Parceria com a Educação; 

Contribuindo com o projeto da educação em dois turnos com complementos 
esportivos, culturais e extracurriculares. 

- Programas de incentivo as práticas de esportes e realização de eventos 
esportivos (passeios ciclísticos, maratonas, torneios e competições entre 
escolas); 
- Resgatar os festejos de manifestações culturais; 
- Cultura como valorização das comunidades; 

A Cultura cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento e a 
democracia, e deve ser compreendida como um direito humano e em sua 
dimensão simbólica, cidadã e econômica. É fundamental fortalecer o 
Sistema Municipal de Cultura, com o Conselho Municipal de Cultura, O 
Fundo Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura, e a Conferência 
Municipal de Cultura, priorizando mecanismos de participação social, 
envolvendo representantes dos diversos segmentos produtores de cultura 
do nosso Município. Desenvolver políticas para os diferentes segmentos 
culturais da Cidade e fomentar a cadeia produtiva da cultura, com a 
atualização de um cadastro cultural da cidade (artistas, produtores, 
técnicos, grupos culturais, mestres e mestras populares, povos e 
comunidades tradicionais). As políticas culturais serão políticas inclusivas, 
respeitando a diversidade das expressões culturais, as identidades 
individuais e coletivas, valorizando os povos e comunidades tradicionais e 
os grupos étnicos presentes no Município. Também será priorizadas 
políticas de valorização, manutenção e dinamização dos equipamentos 
culturais, para escoar a produção cultural local, promover a valorização do 
patrimônio cultural (material e imaterial). Ampliação da Rede de Pontos de 
Cultura, constituída por organizações de base comunitária da cidade. 
Implementar a Lei Cultura Viva da cidade, já aprovada mas nunca 
executada. Fortalecer política de preservação do patrimônio cultural e 
histórico da região. Programas de integração cultural da região serrana, 
vide que esta região tem uma história de ocupação e de identidade cultural 
marcada pelas trilhas do ouro, pelo plantio do café, pela malha ferroviária. 
Programas de incentivo à Leitura, como Banca de Livros ou Bibliotecas 



 

 

Bairros, aproveitando os Pontos de Cultura aonde for possível, para 
empréstimo gratuito em cada Distrito, Prêmio Literário com foco nos alunos 
de 8º e 9º ano das Escolas da Rede Pública Municipal (publicação de livro 
com textos selecionados sobre determinado tema), Praça da Leitura (visita 
às Escolas, com banca de livros e contadores de histórias). Fortalecimento a 
ampliação da rede local de Cine-Clubes. Fortalecimento e ampliação de 
calendário de festivais, festas, exposições e eventos culturais, de música, 
dança, literatura, poesia, folclore, artes plásticas, artes cênicas, cinema, 
incluindo neste calendário atividades com foco na cultura negra. Articular 
Cultura com Educação, Comunicação e Turismo. Desburocratizar e 
democratizar o uso e acesso do Teatro Municipal, com calendário mensal de 
atividades. Criação do festival da agricultura para promoção dos 
agricultores e da cultura rural; 
Criação do centro de tradição cultural e do programa municipal de 
valorização dos artistas locais. 

 
 
13 - DIREITOS HUMANOS 
 
- Cuidar das pessoas, com tratamento humanizado; 
- Criar a Casa de Direitos Humanos, onde serão implantadas políticas para as 
pessoas, com defesa de seus diretos e dignidade humana, com atendimentos 
para terceira idade, mulheres, negros, crianças, adolescentes, jovens, e todas 
as minorias; 

Nossa Cidade deve dar exemplo ao Estado, ao País e ao Mundo, na defesa de 
suas diversidades. Uma Cidade do acolhimento, da tolerância, da inclusão, 
do convívio fraterno entre todos seus cidadãos e todas suas cidadãs, 
independente da profissão, de fé religiosa, da faixa etária, do gênero, da cor 
da pele, da classe social, da opção sexual. Fortalecer e empoderar os Centros 
de Referências Municipais, abrir canais de diálogo e de construção de 
parcerias com coletivos e instituições da sociedade civil local que tem sua 
atuação focada na defesa dos direitos humanos, sempre com foco na 
formulação e implementação de políticas públicas inclusivas e afirmativas 
para todos os segmentos da sociedade, especialmente os mais vulneráveis e 
minorias. Políticas públicas com foco em Direitos Humanos e Sociais. 

  
 
 

“NA HORA DO VAMOS VER, QUEM DEFENDE VOCÊ É O PT!” 
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