
Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

Sumário

• Zeladoria      03
• Segurança Pública     04
• Saúde       05
• Educação      07
• Ciência, Tecnologia e Inovação    10
• Cultura       11
• Esporte e Lazer      12
• Turismo       13
• Agricultura      14
• Defesa Civil      15
• Meio Ambiente      16
• Desenvolvimento Social     18
• Finanças públicas     20
• Servidor Público      21
• Políticas Públicas Para a Juventude   22

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

P l a n o  d e  
T r a b a l h o

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

P l a n o  d e  
T r a b a l h o

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

P l a n o  d e  
T r a b a l h o

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.
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Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

P l a n o  d e  
T r a b a l h o

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.



23

OBRIGADO

Apresentação

O presente Plano de trabalho apresenta as principais propostas do candidato a Prefeito 
Alexandre Cruz e do Vice De Luca Federal, da coligação “Zelando e Protegendo Nova 
Friburgo”, composta pelos partidos Cidadania, DEM – Democratas, Solidariedade e 
Podemos para a administração do município de Nova Friburgo no período de 2021-2024.
O conteúdo programático das propostas aqui apresentadas foi desenvolvido pelo 
candidato a Prefeito,  baseado em sua ampla experiência, tanto no setor privado quanto no 
público, pelos serviços prestados à Prefeitura de Nova Friburgo como Secretário de Serviços 
Públicos e de Obras, bem como no exercício da Presidência da Câmara Municipal. 
Ressalta-se a experiência do candidato a Vice Prefeito no trabalho desenvolvido nos órgãos 
de inteligência da Polícia Federal. Ambos, nascidos, criados e residentes no município de 
Nova Friburgo, souberam reunir entre os apoiadores, os amantes desta cidade, que 
possuíam capacidade técnica para contribuir com este programa de trabalho, que busca 
uma Nova Friburgo melhor para todos. 
O Plano é abrangente e ultrapassa os limites do município à medida que promove Nova 
Friburgo como Polo da Região Serrana e Centro Norte Fluminense. Buscamos, através dele, 
�rmar um pacto com a sociedade friburguense para favorecer o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da qualidade de vida dos friburguenses, sempre comprometidos 
com um trabalho ético e sério.
As propostas, apresentadas de forma sucinta, carregam objetivos ambiciosos que 
demandarão uma administração competente, austera e participativa num trabalho árduo, 
mas que não nos atemoriza.
A realização dos objetivos almejados estará atrelada a valores como trabalho, transparência, 
responsabilidade, realismo, consistência, criatividade e, acima de tudo, planejamento. Esses 
são os princípios que deverão caracterizar uma administração forte e verdadeiramente 
comprometida com os anseios da população, marca da nossa trajetória politica.
Destaque-se ainda que todas as ações propostas estejam em consonância com a legislação 
(federal, estadual e municipal vigentes) e obedeçam o princípio da sustentabilidade 
econômica e socioambiental.

 

Infraestrutura e requali�cação urbana

Planejar, projetar e executar obras para um redimensionamento do Sistema de  Mobilidade 
Urbana, envolvendo construcao de ciclovias devidamente capacitadas e ampliação da 
malha viária urbana.
Reativar a Usina de Asfalto a quente para pavimentação asfáltica em ruas dos bairros e 
distritos de Nova Friburgo.
Implantar novo Sistema de transporte público rodoviário, integrado a transporte com 
Veículo Leve sobre Trilhos capaz de interligar as zonas norte e sul do município ao centro da 
cidade.
Adaptar os passeios públicos às novas exigëncias legais para as pessoas portadoras de 
necessidades especiais, bem como tornar a cidade um local  agradável de convivëncia, 
dotando Nova Friburgo de infraestrutura urbana dentro dos mais modernos conceitos de 
urbanismo, transformando Nova Friburgo numa “Cidade para Pessoas”.
Criar na estrutura administrative da Prefeitura um setor especial de ZELADORIA, com 
pro�ssionais quali�cados nas áreas de arquitetura, engenharia, agronomia, marcenaria, 
carpintaria, serralheria, tecnicos em eletricidade, mestre de obras, pedreiros, serventes, 
pintor, calceteiro, jardineiros, trabalhadores braçais, técnicos de segurança do trabalho e 
equipamentos, capazes de dotar o setor com uma  infraestrutura própria para execução dos 
serviços de limpeza, paisagismo, obras de recuperação, manutenção e construção de 
equipamentos urbanos sob a administração direta da Prefeitura.

Segurança Pública

A segurança pública não pode �car somente a cargo dos entes estaduais e Federais. A  
participação municipal é essencial para redução dos índices de criminalidade. Não podemos 
enfrentar os índices de criminalidade somente com a  repressão. A interlocução com vários 
canais da sociedade e desenvolvimento de políticas públicas de segurança faz reduzir esses 
índices devolvendo a sensação de segurança dentro da cidade.
Ocupar, revitalizar, iluminar, para tornar os espaços públicos seguros, expandindo as áreas de 
lazer, e vindo a diminuir a prática de pequenos delitos.
Integrar a Guarda municipal aos sistemas de monitoramento e de comunicação da cidade 
inteligente.
Treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Municipal com parcerias com a Polícia Federal, 
ABIN, Polícia Civil , Policia Militar/RJ e as forças armadas.
Intensi�car a presença física da Guarda Municipal nas ruas, praças e entorno das escolas 
devolvendo a sensação de segurança.
Fomentar com as demais secretarias debates para desenvolver ações públicas, aumentando 
os esforços na ajuda da diminuição dos índices de violência.
Implementar ações para identi�car a dinâmica da criminalidade em cada distrito.
Desenvolver, aperfeiçoar e por em prática um plano Municipal de Segurança Pública, 
visando implementar projetos, com objetivos de reduzir o crime e o sentimento de 
insegurança dentro do Município.
Criar, junto a sociedade civil organizada e o Conseg, debates para o aprimoramento e 
identi�cação dos problemas que causam insegurança nos distritos e bairros da cidade, 
permitindo assim ações voltadas para o controle da violência da criminalidade, além de 
buscar parcerias na realização de estudos técnicos para o desenvolvimento de uma futura 
secretaria de Políticas Públicas.
Reestruturar, organizar e, efetivamente, colocar em uso o “Cidade Inteligente” para 
monitoramento dos principais pontos da cidade, mapeando as zonas de violência, 
juntamente com a central de teleatendimento, por onde os cidadãos possam realizar 
denúncias anônimas, desenvolvendo, assim, um canal que será responsável da criação e 
prevenção de combate à criminalidade.
Segurança Pública se faz com pessoas que conseguem aliar boas ideias,
planejamento e ação.

Saúde

Implantar o Programa Minha Saúde em Boas Mãos, modelo inovador de apoio à gestão do 
SUS no âmbito do município, com fortes componentes de inovação e apoiado em 
tecnologias de ponta, trará o cidadão para o centro do modelo de atenção, tornando-o mais 
participativo na interação com os processos operacionais de Atenção à Saúde. O foco 
predominante das ações está centrado na Atenção Básica, com o objetivo de facilitar o 
acesso e tornar mais ágeis e humanizados os atendimentos à população, para aumentar a 
e�ciência em todas as instâncias da atenção à saúde em Nova Friburgo, além de priorizar um 
dos principais vetores do projeto, que é o de conter o aumento crescente do gasto público 
desnecessário.
Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Aumentar a qualidade no atendimento da saúde, com a contratação de pro�ssionais da área 
da saúde.
Garantir o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã em capacidade plena, com 
investimentos em recursos humanos, equipamentos e permanente capacitação.
Aumentar o número de equipes de saúde da família, atendimento domiciliar e dos agentes 
comunitários, dando prioridade para atenção básica e preventiva.
Atenção farmacêutica – melhorar a cobertura de medicamentos disponibilizados.
Promover a atenção integral à saúde da população com ênfase nas áreas e populações de 
maior vulnerabilidade.
Articular políticas na área da educação, saúde, assistência social cultura e lazer para 
atendimento especializado aos idosos. Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 
dos portadores de doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física voltada para a 
saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e gêneros.
Fortalecer a gestão democrática e participativa da Saúde, garantindo a articulação com a 
sociedade civil, fortalecendo o conselho de saúde.
Informatizar o sistema de Planejamento logístico, aquisição, estoque e dispensação de 
insumos e medicamentos.
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial é a unidade de saúde que oferece atendimento de 
cuidados intermediários, entre o regime ambulatorial e hospitalar, com uma equipe 
multipro�ssional, funcionando como Porta de Entrada nos serviços da Rede de Saúde 
Mental, em diferente níveis subtipos: Álcool e Drogas (AD), Infanto/Juvenil (i), etc.
O CAPS por constituir-se em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 
saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada, 

atende também a pacientes referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de 
urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar.
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde 
mental, podendo funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os 
cinco dias úteis, das 8 às 18 horas, segundo de�nições do órgão gestor local. Devem contar 
com leitos para repouso eventual.
Recuperar toda a estrutura do CAPS, dando condições de trabalho aos pro�ssionais, 
oferecendo quali�cação e valorização, assim como condições de dignidade aos assistidos e 
seus familiares.

EDUCAÇÃO

 A educação é prioridade do governo municipal e o respeito pelos pro�ssionais deve atender 
às condições de trabalho, à formação continuada e ao salário digno.
A educação é um campo abrangente e deve ser observada em sua totalidade e contexto. Não 
se refere somente à instrução, mas aos pilares apresentados pelas Nações Unidas: APRENDER 
A CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A CONVIVER E APRENDER A SER.
Uma educação de excelência tende a ser integral e de tempo integral. Para tanto o governo 
municipal iniciará uma experiência com a criação de centros para esse �m, onde a demanda 
for mais signi�cativa.
A importância da educação conduzirá o governo a buscar por todos os meios disponíveis 
erradicar a reprovação, a evasão escolar, estabelecer a recuperação dos discentes, mesmo 
que seja realizada à distância e a integração das crianças em idade escolar, que por ventura 
estejam fora da escola, ao sistema municipal de ensino. Nesse sentido manterá o transporte 
escolar em regiões remotas, não atendidas pelo transporte concedido.
O desenvolvimento requer uma escolarização universalizada e, para tanto, o governo 
municipal incentivará a Educação de Jovens e Adultos, procurando eliminar o analfabetismo 
no âmbito municipal. Em relação à educação infantil serão envidados os esforços necessários 
e possíveis para a construção de creches, eliminando-se, gradativamente, as unidades 
alugadas pela municipalidade.
Uma visão holística do ser humano e do mundo que o envolve exige da educação o 
planejamento de ações transversais, que envolvam a saúde, o meio ambiente, o esporte e 
lazer, a internet das coisas, o respeito pelas diversidades culturais, de gênero, raciais e 
religiosas.
O governo, através da Secretaria de Educação, manterá estreita relação com o Juizado da 
Infância e Juventude, preservará conforme a legislação o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as relações com o Conselho Tutelar.
Uma educação de excelência não se faz sem a participação das famílias e/ou responsáveis 
pelos alunos e alunas da rede municipal de ensino e, para tanto, o governo incentivará a 
efetiva participação de todos os responsáveis, numa estreita colaboração com as unidades 
escolares.
A educação digital e a possibilidade de ensino à distância são exigências do mundo 
moderno. O governo envidará todos os esforços possíveis, dentro do planejamento 
orçamentário, para levar o sinal de internet a todas as localidades do município.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ampliar as vagas para a Educação Infantil: para as faixas etárias de 0 a 3 anos e  também para 
as faixas etárias de 4 a 5 anos, onde perdura a carência de creches e pré-escolas 
especialmente nas áreas de concentração de demanda.
Ampliar as vagas do Ensino Fundamental, implantando gradativamente políticas públicas de 
extensão ao tempo de aprendizagem por meio da oferta de educação integral.
Construir e reformar creches, pré-escolas e escolas para atender às demandas do município.
Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos tendo em vista que dados do TRE/RJ temos 
mais de 46 mil eleitores sem conclusão do Ensino Fundamental e mais de 5 mil analfabetos. 
Ofertar Programas de Formação Continuada para pro�ssionais da Rede Municipal, visando o 
aprimoramento da qualidade da Educação, além da valorização dos pro�ssionais da 
Educação.
Promover o ambiente inovador, tecnológico e criativo na rede de ensino.
Efetivar a implantação de um programa de saúde na escola, visando a promoção da saúde e 
bem-estar dos alunos
Avaliar, acompanhar e propor mecanismos para suprir as carências decorrentes do ano de 
2020, interrompido pela pandemia do Covid-19.
Observar, acompanhar e corrigir o atingimento das metas do Plano Municipal de 
Educação(Lei 4395/2015)
Ampliar o quantitativo de Bibliotecas Escolares e Populares.
Implantar o Plano de Cargos e Salários de forma a atender todos os funcionários em suas 
diversidades de situações trabalhistas.
Promover a implantação de laboratórios de ciências e ateliê de artes nas unidades escolares.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Construir e implantar a Escola Municipal de Gastronomia das Colônias, anexa ao prédio da 
Prefeitura Municipal, dada sua importância e abrangência no desenvolvimento sociocultural, 
turístico e econômico de Nova Friburgo.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com oferta de cursos em manutenção de 
computadores, celulares e processamento de lixo eletrônico.
Ampliar, atualizar e modernizar o Centro de Formação Pro�ssional e Transferência de
Tecnologia para a Indústria do Vestuário (CEVEST), bem como seus equipamentos
tecnológicos.
Fomentar o desenvolvimento dos cursos universitários em Nova Friburgo, bem como 
estimular a criação de novos cursos técnicos, de graduação e pós graduação, de acordo com 
as demandas  da cidade e ou região.
Garantir a manutenção do Polo de Educação do CEDERJ (Centro de Educação a
Distância do Estado do Rio de Janeiro) de Nova Friburgo, no que é de competência da
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, bem como incentivar a instalação de novos cursos.
Consolidar e ampliar o Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes atendendo 
as exigências legais.
Fomentar e articular a cooperação cientí�ca entre as instituições de Educação Superior e as 
empresas de Nova Friburgo, frente às demandas e necessidades  do desenvolvimento 
tecnológico.
Estabelecer parcerias com os Programas federais e estaduais de quali�cação pro�ssional e de 
ensino técnico, inclusive na modalidade EAD, para  alunos  da Educação de Jovens e Adultos 
em especial.
Reformar e ampliar a Escola de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, transformando-a 
numa Escola de Saúde, com o objetivo de atender à demanda por pro�ssionais de saúde e 
cuidadores de idosos, tendo em vista a maior longevidade da população.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recuperar, aprimorar e ampliar o Programa  Nova Friburgo Cidade Inteligente, estendendo a 
cobertura do sistema de vídeo monitoramento urbano, além de integrar os sensores 
ambientais e sistemas de alerta de emergências climáticas e incorporar novos sensores e 
sistemas.
Criar portais com dispositivo de monitoramento com leituras de placas de veículos, que 
serão instalados em vias que fazem divisa com outros municípios.
Criar o Centro de Controle da Defesa Civil, com câmeras integrado ao Programa Cidade 
Inteligente, a �m de aperfeiçoar a estrutura de monitoramento e gerenciamento de risco, 
antecipando soluções e  minimizando as ocorrências.
Criar o Centro de Controle de tráfego inteligente, monitorado por câmeras, integrado ao 
Programa Cidade Inteligente, com o objetivo melhorar a mobilidade urbana.
Criar o Centro de Controle de e Monitoramento por GPS da frota de veículos leves e pesados 
da Prefeitura, a �m de otimizar os serviços.
Promover a inclusão digital e desenvolvimento tecnológico.
Construir o Laboratório Multiuso para atender às demandas dos produtores rurais e da
comunidade escolar de Vargem Alta, visando a realização de aulas práticas na área de 
ciências, análises de solo e projetos de pesquisa local.
Implantar Centro de Formação em Tecnologia, com capacitação em Manutenção de 
Computadores, Celulares, Processamento de Lixo Eletrônico.
Projeto Serra da Ciência - Impulsionar o desenvolvimento de um Pólo de Inovação e 
Tecnologia em Nova Friburgo, considerando o potencial das Universidades aqui sediadas, 
com vistas ao aumento do valor agregado das atividades econômicas locais.
Buscar convênios e parcerias para construir o Museu de Ciência e Tecnologia de Nova 
Friburgo.
Manter e consolidar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo como 
evento principal de difusão e popularização da ciência no município.
Apoiar e valorizar a realização das Olimpíadas Cientí�cas em todas as escolas.
Fomentar a realização de Condomínios de Startups na área de Ciência e Tecnologia.
Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Fomentar as iniciativas de condomínios de startups, incubadoras de empresas.
Criar “ruas digitais” com acesso livre a internet nas vias dos bairros que apresentem maior 
carência de conectividade.

CULTURA

Estruturar o funcionamento do teatro Municipal Laércio Ventura, visando ampliar as ações 
dos produtores culturais e dos artistas locais.

Incentivar o desenvolvimento das atividades no Pavilhão das Artes.

Apoiar, criar e manter o funcionamento dos Pontos de Cultura no município.

Revitalizar e ampliar a O�cina Escola de Artes, visando aumentar o número de vagas e suas 
atividades.

Reestruturar o Centro de Artes, para o seu funcionamento pleno.
 
Buscar parcerias público-privadas que possibilitem potencializar toda a cadeia produtiva da 
cultura municipal.

Estimular as manifestações artísticas, e trabalhar para que elas se consolidem, apoiando e 
valorizando a realização de todas as formas de manifestações culturais no município. 
Apoiar as instituições culturais, incentivando a manutenção de suas   atividades.   
    
Apoiar o incentivo a leitura, através da criação e melhoria das bibliotecas no município.
Fomentar a participação das empresas no apoio às atividades culturais do município.

Apoiar e estimular as atividades ligadas ao artesanato, criando espaços especí�cos para a 
exposição e comercialização, gerando possibilidades de emprego e renda, com condições 
dignas para os participantes. 
Apoiar a realização de eventos, festivais, exposições e festas para valorização da cultura local. 

ESPORTE E LAZER

Apoiar as atividades desportivas para todas as faixas etárias, valorizando a prática de 
atividade física, gerando saúde, bem estar e incentivando também,  a descoberta de novos 
talentos.
Planejar a viabilidade das reformas para a recuperação e construção dos espaços esportivos 
do município.
Incentivar a prática da atividade física através das academias ao ar livre.
A partir de estudo técnico e com a participação de grupos de ciclistas do município, elaborar 
um projeto de ciclovias, que seja uma alternativa para as questões de mobilidade urbana.
Incentivar a realização dos jogos escolares municipais e apoiar as competições esportivas de 
interesse do município e seus participantes. 
Apoiar as equipes e os atletas de alta performance que representam o município.
Fechamento aos domingos de espaços de convivência, nos bairros e distritos, garantindo à 
população atividades de lazer, esporte e cultura, gratuitamente.
Desenvolvimento de parcerias com empresas, clubes, organizações e entidades. 

TURISMO 

Fomentar convênios e parcerias com instituições de ensino para elaboração de pesquisas 
sobre a atividade turística, cálculos de capacidade de carga e  atualização do inventário 
turístico do município.
Implementar a sinalização turística em todos os atrativos turísticos e vias de acesso do 
município.

Intensi�car a participação do município nos principais eventos nacionais e internacionais de 
interesse turístico e de divulgação da atividade e realizar campanhas nos polos emissores 
para divulgação do município.
Elaborar material especializado de divulgação turística para participação em feiras nacionais 
e internacionais.
Desenvolvimento e fortalecimento dos diversos segmentos do turismo, através de políticas 
públicas, criando ambiente propício, para investimentos privados.
Criar projetos de educação para o turismo, nas escolas do município e para os pro�ssionais 
que atuam de forma direta e indireta na atividade do turismo. 
Fortalecer os eventos para divulgação de toda a cadeia produtiva do município.
Criar um portal da atividade turística do município como importante ferramenta de 
divulgação do trade turístico.
Melhoria das vias de acesso ao município e aos equipamentos e atrativos turísticos.
Fortalecimento do pólo audiovisual, visando a visibilidade da cidade.
Consolidar e divulgar o calendário o�cial de eventos.
Revitalizar e criar um programa de manutenção dos equipamentos turísticos do município. 
Elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade turístico. 
Apoiar projetos privados que possam alavancar o turismo na cidade. 
Estabelecer convênios com o ministério do turismo, outros órgãos federais, estaduais e 
entidades, para o desenvolvimento de ações viáveis para a atividade turística. 
Elaborar um roteiro integrado entre os municípios da região.
Ter uma assessoria de imprensa especi�ca para divulgar a atividade turística do munícipio.
Fortalecer o conselho municipal de turismo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma atividade produtiva de grande importância para o homem, pois é a partir 
dela que temos o nosso sustento. Em Nova Friburgo, o desenvolvimento da agricultura 
familiar mostra a importância da atividade para a cidade. Somos referência na produção de 
couve �or, alface, tomate, brócolis, dentre outros. A agricultura familiar friburguense é uma 
das mais dinâmicas e diversi�cadas do estado.
A atividade do agricultor familiar é de suma importância e um serviço fundamental para 
nossa cidade, uma vez que impactam diversos setores da cidade como turismo e emprego. 
As vendas, sendo bem-sucedidas, movimentam a economia e geram renda.
Além disso, a agricultura familiar consegue manter os jovens trabalhando no campo e 
evitando o êxodo rural, aumentando assim o emprego na zona rural.
Nesse sentido, o apoio ao desenvolvimento rural com planejamento de manutenção das 
estradas vicinais, pontas e galhos.
Criar patrulha mecanizada para manutenção da estradas vicinais, de forma programada a 
atender todas as de mandas dos distritos e demais áreas rurais.
Garantir o escoamento da produção agrícola municipal, com melhorias nas estradas vicinais, 
diminuindo o tempo entre as distâncias, desgaste de veículos e custos com combustível.
Promover a aquisição de hortaliças e legumes, de produtores rurais locais, de acordo com: a 
lei no 11.947/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados 
pelo fnde – fundo nacional para o desenvolvimento da educação, para a alimentação escolar.
Apoio à agricultura orgânica e agroecologia.
Incentivar a adoção das práticas da agricultura orgânica; 
Promover cursos de introdução aos princípios agroecológicos.
Apoio à produção de aquicultura
Integração do produtor rural, promovendo:
Café da manhã do produtor rural; Dia da Mulher Rural; Festa do Produtor Rural; 
Festa do Morango com Chocolate; Festa da Truta; Festa da Flor.
Estimular a implantação da internet banda larga e da telefonia móvel

DEFESA CIVIL

Ofertar cursos de capacitação para diversos segmentos da sociedade de forma a reduzir 
riscos e desastres.
Criar o Centro de Controle de Defesa Civil integrado ao Programa Cidade Inteligente.
Implementar obras de drenagem, saneamento e contenção de encostas.
Coibir a ocupação de áreas de risco geotécnico e de preservação.
Ofertar comunicação efetiva entre cidadão e governo para atuação em situação de risco e 
emergência.
Da continuidade em ações efetivas para a segurança da população em áreas de risco.
Buscar recursos e parcerias com setores públicos e privados para implantação e 
implementação de tecnologia para o setor. 
Aprimorar os pontos de apoio nos períodos de chuvas em bairros e distritos.
Estruturar a Defesa Civil de Nova Friburgo com plenas condições de atendimento à 
população, quali�cando ainda mais seus pro�ssionais e valorizando os mesmos.

MEIO AMBIENTE

Gestão ambiental e sustentabilidade
Constitui-se de importância fundamental a total atenção continuada e prioritária às 
questões ambientais, para o município de Nova Friburgo, devida à sua grande área de 
cobertura vegetal remanescente da mata atlântica, em percentual que atinge  mais de 50º de 
seu perímetro territorial .
Diante deste cenário, e, em sendo nova friburgo um município que coberto por várias áreas 
de preservação ambiental permanente , tais como ,o parque estadual dos três picos e o APA 
de Macé de Cima ,obriga-se ao gestor público,  focar a atenção  na política ambiental,  como 
esteio mestre desta construção governamental, atuando em maciço na educação ambiental 
sustentável, como também na orientação e acompanhamento sistemático, quanto aos 
perigos de construções em áreas de risco, além da ocupação racional do território municipal, 
a �m de preparar o município para a qualidade de vida das futuras gerações.
Diretrizes:  educação ambiental 
• Implantar  centros de educação ambiental, como referência de estudos e propagação da 
cultura de preservação em todos os distritos. 
• Implementar cursos técnicos gratuitos para formação pro�ssional, ligados à área de gestão 
ambiental. 
 • Fomentar a agenda ambiental – datando eventos e datas de referência ao meio ambiente. 
Ex: Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore , etc. 
Re�orestamento
 • Desenvolver programas  de re�orestamento em todo o município. Com foco nas espécies 
nativas endêmicas de mata atlântica.
 • Modernizar  as práticas para o licenciamento ambiental , objetivando a transparência, 
agilidade e segurança .
 • Fomentar o plantio de  espécies da mata atlântica em propriedades rurais .
• Criar  hortos  berçário com espécies nativas da mata atlântica,  como atividade de geração 
de emprego e renda. 
• Promover a restauração da mata ciliar do entorno de mananciais, nascentes, córregos, rios e 
bacias hidrográ�cas do município.
 • Criar espaços verdes para acolhimento e convivência ambiental e social, através da 
arborização urbana.
 Parques Temáticos Ambientais Ecológicos 
•  Criação e revitalização de parques e praças.
• Criar parceria público privada para manutenção parques ambientais.
 Saneamento e Descarte de Resíduos Urbanos e Rurais

 • Rever o contrato com a concessionária local, a �m de reestruturar o saneamento básico 
para todo o município, bem como reestudar os custos das tarifas de  cobrança pelo uso da 
água. 
• Incentivar a criação da usina de “wood plastic, (madeira plástica ). 
Criar Pontos de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos 
 • Direcionar um plano de coleta de resíduos da moda íntima para uso na usina de wood 
plastic.
 • Fomentar a criação de novas cooperativas de reciclagem em todos os distritos.

Ações sustentáveis 
• Fiscalizar e  vistoriar  construções  potencialmente expostas a riscos de inundações ou 
deslizamentos. 
• Promover o reordenamento do uso do solo rural e urbano.
 • Criar planos municipais de preservação das  bacias e micro bacias hidrográ�cas para plena 
manutenção  da reserva de mata atlântica. 
• Garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimônio natural, cultural 
e histórico no processo de desenvolvimento da cidade.
 • Incentivar as empresas a usarem veículos com energias alternativas, de baixo impacto 
poluidor, visando à e�ciência energética e às práticas de sustentabilidade. 

Gestão ambiental 
• Fomentar o plano de gestão de resíduos sólidos.
• Fomentar o plano de saneamento básico municipal
• Fomentar o plano da mata atlântica.
• Fomentar o diagnóstico ambiental permanente.
• Criar programa de controle de áreas degradadas de nova friburgo .
• Direcionar 50% do ICMS verde revertido para projetos ambientais.
• Direcionar verbas royalties das águas e das antenas  para projetos ambientais.
 
Legislação ambiental 
• Criar parceria com a Agevape para direcionar  total atenção para as três bacias hidrográ�cas: 
Macaé, Bengalas e Rio Grande.
  • Atualizar código de postura no que tange aplicação  e �scalização. 
•  Revisão do plano diretor 

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL

Enquanto política pública de seguridade social, a assistência social representa o 
compromisso do estado com o atendimento às necessidades e a garantia de direitos aos 
cidadãos que dela necessitem. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), vivencia um processo de 
consolidação no país, marcado pela estruturação da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), em 2004, responsável por orientar sua implantação no território nacional. Com a 
implantação do sistema único da assistência (SUAS), em 2005, �ca instituída sua organização 
em níveis de proteção social (básica e especial), voltados às populações em situação de risco 
e vulnerabilidade social.
Os resultados obtidos no processo de monitoramento da política de Assistência Social ao 
longo dos últimos anos no município de Nova Friburgo, com o objetivo de revelar os limites 
e potencialidades desta política pública, a �m de assegurar a re�exão e intervenção 
necessárias para garantir acesso a direitos pela população, considerando as especi�cidades e 
demandas locais, apresenta um cenário alarmante.
A sistematização desses dados, acerca da implantação e do desenvolvimento dos 
equipamentos sociais, programas e projetos implantados no município de Nova Friburgo, 
mostram a necessidade de ampliação e aprimoramento dos serviços ofertados, bem como 
uma composição de equipe, insu�ciente para as demandas locais, basta considerarmos que 
as famílias bene�ciárias do programa bolsa família são o principal per�l das novas famílias 
inseridas em acompanhamento nos equipamentos Cras, e também que a vulnerabilidade 
econômica é expressiva, apontando para um percentual de aproximadamente 10% da 
população de Nova Friburgo em situação de extrema pobreza.
Para dar conta de tamanha complexidade se faz necessário uma gestão pública 
comprometida com a proteção e o amparo as famílias, que esteja em vulnerabilidade e/ou 
risco social e que trabalhe na lógica da garantia de direitos para essa parcela da população.
Neste contexto, apresento as propostas para assistência social do município de Nova 
friburgo abaixo relacionadas:
Ampliar e estruturar toda a rede de assistência social (Cras e Creas) para o enfrentamento dos 
fenômenos sociais e seus agravos por conta da pobreza extrema;
Estruturar e ampliar os centros de atendimento especializados para população.
Lgbt, Mulher, Idosos, Pessoas com De�ciência:
Criar o Centro de Atendimento e Garantia aos Direitos Coletivos, como forma de combate a 
intolerância religiosa e de etnia;
Implantar serviço de acolhimento e passagem para pessoas em situação de rua, de forma 

regionalizada;
Implantar Centro de Atendimento ao Trabalhador Informal – casa do trabalhador, para 
atendimento, orientação, formação pro�ssional, reciclagem e recolocação no mercado de 
trabalho, bem como fomento ao associativismo, cooperativismo e empreendedorismo 
social;
Criar programa de aperfeiçoamento e reciclagem para os trabalhadores do Suas, 
pro�ssionais da rede Suas, membros dos conselhos de direito e conselho tutelar;
Criar programa habitacional de interesse social para atender as famílias com renda per capta 
de até três salários mínimos, oriundas de calamidades públicas
ou que façam parte do dé�cit habitacional do município de Nova Friburgo;

FINANÇAS PÚBLICAS

Implantação de programa de quali�cação e incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais;
Implantação de ferramentas para obter e�ciência na arrecadação e gasto público;
Criar incentivos para a  instalação de novas unidades industriais e comerciais no município;
Articular-se com entidades representativas do setor empresarial, visando apoiar as iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e renda; incentivo 
à implantação de escolas técnico-pro�ssionais focadas na vocação do município;
Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas;
Apoiar o empreendedorismo individual através de incentivos �nanceiros, para as pessoas 
que se encontram em situação de baixa renda;
Manter e aprimorar os serviços online aos contribuintes. (iptu, certidões negativas, nota �scal 
eletrônica, entre outros);
Otimizar os processos administrativos;
Viabilizar a realização de convênios junto ao governo federal/estadual e universidades e 
outros municípios; 
Elaborar orçamento participativo para melhor distribuir os investimentos em nosso 
município; 
Institucionalizar a gestão de alto desempenho com avaliação e monitoramento 
permanentes dos órgãos da administração pública municipal.
Criar um departamento especíi�co para atender os setores da construção civil e imobiliário, 
do município
Requali�cação urbana em diversos bairros, vias e outros pontos da cidade.

Fortalecer o escritório de gerenciamento de convênios e projetos (egcp), objetivando 
ampliar os convênios em andamento e a captação de recursos no Governo do Estado e no 
Governo Federal. 

SERVIDOR PÚBLICO

Valorizar o servidor de maneira plena;
Considerando os servidores públicos serem os grandes responsáveis pela e�ciência dos 
serviços prestados à população, sem dúvida alguma, deve haver uma política de valorização 
do funcionalismo, onde a satisfação junto a uma atuação de excelência resultará 
positivamente em favor dos usuários .
Não existe gestão pública e�ciente sem os investimentos necessários na capacitação dos 
servidores, já que um ambiente de trabalho motivado e valorizado  gera o bem estar aos 
cidadãos, que receberão um serviço de qualidade.
Criar parcerias com entidades, visando o aprimoramento do servidor público. A atuação 
�rme na elaboração de plano de cargos e salários e uma reforma administrativa adequada a 
realidade do município. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

A juventude, em especial nos últimos anos, tem sido destinatária de diversas políticas 
públicas, especialmente no que diz respeito à proteção social, à inserção pro�ssional, ao 
combate à violência e à participação cidadã. Essas políticas, antes fragmentadas e sem 
continuidade, hoje vêm sendo costuradas e consolidadas de maneira �rme, à medida que o 
segmento jovem ocupa cada vez mais lugar na agenda pública do Brasil. E não é diferente em 
Nova Friburgo.

Não basta apenas criar leis, políticas públicas e projetos. É preciso estabelecer mecanismos 
que assegurem sua implementação, nos estados e municípios. Essa é a condição para que 
essas iniciativas se mantenham vivas, tenham continuidade e possam ser aprimoradas. Nesse 
caminho, criamos políticas públicas para a juventude, que, por meio da integração de 
diferentes políticas públicas e forte parceria com estados e federação, pretende desconstruir 
a cultura da violência contra os jovens, especialmente contra a juventude negra.
A parceria entre o munícipio e sociedade civil, particularmente os movimentos ligados à 
juventude e à questão racial, também será fundamental para o sucesso das políticas públicas 
para a juventude.
Criando condições para que o jovem permaneça em nosso município e seja contemplado 
com uma oportunidade no mercado de trabalho.


