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1. INTRODUÇÃO – NOVA FRIBURGO NO CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO    

 

          A coligação NOVA FRIBURGO NO CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO apresenta o 

Programa de Governo da candidatura de Renato Pinheiro Bravo para Prefeito, e de                    

Marcos Marins para Vice-Prefeito de Nova Friburgo.   

          Este Programa de Governo foi elaborado a partir da atual gestão pública municipal, que 

teve inicio em 2017, analisa o cenário de Nova Friburgo, a visão de futuro, as iniciativas 

estruturantes e segue com o relato detalhado da performance na principais áreas de atuação, 

até o primeiro semestre de 2020.  

          Este documento sinaliza, com transparência e argumentação, as realizações no exercício 

do mandato da atual gestão municipal e os caminhos a seguir para as futuras conquistas, 

caminhos estes, traçados com muita clareza de propósito neste Programa de Governo, cuja 

linha do conteúdo não contém promessas e sim, ações realizadas. 

          As áreas constantes neste documento são apontadas através da descrição de sua 

importância, observações sobre o impacto de suas atividades no cotidiano da população e 

sugestões futuras. Mostra a relevância dos projetos executados, obras, reformas, intervenções 

urbanas e especialmente, os compromissos com o avanço de transformações estruturais                

( exemplos na pág. 10 ) e a abrangência do olhar social voltado a toda a rede de serviços 

prestados pela Prefeitura de Nova Friburgo. 

          Para a confecção deste documento, aconteceram encontros por secretaria, a fim de 

especificar detalhadamente a linha de construção deste Programa de Governo.  Deste modo, 

abriu-se uma ampla visão sobre as vitórias alcançadas, iniciativas inovadoras implementadas, 

transparência dos procedimentos administrativos, envolvimento da equipe de trabalho e 

comprometimento com as atividades desempenhadas. Foram promovidos ainda, encontros 

com várias instituições, associações de moradores, empresários de distintos setores de 

negócios e moradores da cidade, de diversas faixas etárias. 

          As propostas de Governo estão apresentadas dentro das principais áreas contidas neste 

documento, que destaca o modelo de gestão exercido nos últimos quatro anos, modelo este, 

que aplica instrumentos de planejamento e metas de economicidade, baseado numa forte 

disciplina de execução, dentro das normas e trâmites legais, sustentado por um senso rigoroso 

de responsabilidade pública, coragem e determinação de um prefeito friburguense, que faz 

uma administração equilibrada, criteriosa com corte de gastos e muito focada em montar a 

base de uma dinâmica municipal que tenha claramente em seu contexto de trabalho, uma 

cidade que é referência regional. Cabe destacar, que o perfil de atuação do candidato à 

reeleição Renato Bravo, está aberto a sugestões e contribuições construtivas, que possam vir a 

agregar valor a este plano de governo.  
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          As informações sobre a execução orçamentária, financeira e de pessoal do município, são 

disponibilizadas através do Portal da Transparência, publicações impressas e on-line dos atos 

oficiais da Prefeitura, procedimentos absolutamente necessários dentro do regime 

democrático brasileiro.  

          Relevante destacar a importância dos Poderes constituídos : o Poder Legislativo, o 

Judiciário nas suas variadas escalas de hierarquia, Ministério Público, nas esferas federal e 

estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que juntos, têm 

a missão de acompanhar, orientar e fiscalizar os procedimentos da Prefeitura. 

           Este documento não poderia deixar de registrar a pandemia do Covid.19, suas 

conseqüências sociais e econômicas, e as análises sobre a retomada dos negócios no município 

de Nova Friburgo. 

            Deste modo, as páginas a seguir traduzem, através do desempenho nas áreas 

destacadas, a importância da reeleição de Renato Bravo. Seguem abaixo, alguns pontos que 

fundamentam este documento e mostram o modelo de gestor que, nos últimos quatro  anos, 

tem o objetivo claro de aprimorar os serviços públicos municipais: 

 Simplicidade dos entraves burocráticos, tornando mais ágil o processo administrativo; 

 Capacitação e treinamento funcional; 

 Aproximação dos canais de comunicação com as comunidades, através do 

fortalecimento da ouvidoria municipal; 

 Veiculações dos atos oficiais on-line para reduzir custos;  

 Informatização para redução de prazos nos trâmites, viabilização de novas receitas e 

transparência nos processos administrativos; 

 Avanço na interlocução com os Conselhos municipais como forma de criar caminhos 

conjuntos para a legitimação das iniciativas públicas; 

 Atuação firme na cobrança pela qualidade dos serviços oferecidos pelas 

Concessionárias de serviços públicos; 

 Responsabilidade ambiental como procedimento básico para a realização de obras e 

novos empreendimentos; 

 Diálogo contínuo com agentes públicos, privados e terceiro setor; 

 Interlocução com as associações de moradores para fortalecer as representações 

locais.  

          Marcos Marins, candidato a Vice-Prefeito, tem 26 anos, é Administrador de empresas, 
Pós-Graduando em Gestão e pesquisador.  Foi representante dos alunos da Universidade 
Federal Fluminense – UFF do Brasil, pelo Diretório Central dos Estudantes Fernando Santa 
Cruz.  Fundador do Coletivo Muda Mundo, que luta por políticas públicas para a juventude no 
país, com especial atenção às Universidades e Cidades. Gestor de Novos Projetos e Captação 
de Recursos da Fundação Euclides da Cunha. Fundador do Projeto Rede Educativa, que 
atendeu mais de 3.000 jovens e adolescentes com Pré-Vestibular Social, núcleos esportivos e 
culturais.   
 
          Em 2017, a convite do Prefeito Renato Bravo assumiu a Secretaria Municipal de Cultura, 
sendo o mais jovem do Brasil a ocupar o cargo. Funda o Laboratório Cultural e fomenta o setor 
de eventos culturais.   Esteve também à frente da Sub-Secretaria de Planejamento e 
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Desenvolvimento Econômico de Nova Friburgo, onde instituiu o Film Commission e o projeto 
do Polo de Desenvolvimento de Base Tecnológica.   
 

           A candidatura à reeleição de Renato Pinheiro Bravo, 62 anos, friburguense, filho de 
Lafayette Bravo Filho e Rosa Marlene Pinheiro Bravo, engenheiro civil, com especialização em 
Políticas Públicas e experiências acumuladas em gestões nas áreas social, cultural e de 
desenvolvimento econômico. Vereador por dois mandatos, tem uma trajetória de trabalho 
adquirida ao longo de mais de 30 anos de vida pública em governos municipais, estaduais e 
cargos gerenciais em instituições públicas e privadas.   
          Soma-se a sua experiência como Prefeito, na gestão 2017-2020, onde realiza uma 

administração extremamente dedicada e conhecedora das necessidades dos friburguenses. O 

seu conhecimento em engenharia pública, a sua responsabilidade como gestor, o número de 

projetos realizados e a importância da continuidade de uma gestão comprometida em colocar 

Nova Friburgo no caminho para o desenvolvimento, o credencia a pleitear a reeleição a 

Prefeito, com o firme propósito de continuar atuando com equilíbrio, diálogo e 

responsabilidade pública, compatíveis com a importância econômica do município na região e 

no estado do Rio de Janeiro.  

 

COLIGAÇÃO NOVA FRIBURGO NO CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO 

  

 

                 Renato Pinheiro Bravo                                                                         Marcos Marins 
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2. NOVA FRIBURGO E O CENÁRIO ATUAL 

 

          Nova Friburgo fica localizada num vale, num dos pontos mais altos da Serra do Mar e 

possui uma das maiores reservas de Mata Atlântica do Brasil.  O conjunto de montanhas que 

inclui a reserva ambiental de Macaé de Cima, Parque dos Três Picos, Cão Sentado, Pico do 

Caledônia e Catarinas, compõem o legado climático e paisagístico que contribui para a grande 

missão pela preservação ambiental do município.  

          Importante iniciar esta análise, ressaltando o destaque crescente de Nova Friburgo como 

Polo Regional, sede de Universidades e Escolas de qualidade, comércio diversificado, indústrias 

consolidadas no segmento têxtil, como também o Polo Metal Mecânico, responsável pelas 

principais marcas de cadeados e fechaduras do país. Além disso, a cidade cresce de forma 

avançada na área médica, com clinicas e centros de exames, além do Hospital Público e a 

Maternidade, que têm abrangência regional.   

          A cidade é um centro cultural consolidado e os eventos típicos fazem parte do calendário 

anual que marca a vocação turística da cidade. O Turismo cresceu em números promissores 

nos últimos quatro anos, com aumento significativo da demanda de outras cidades e estados, 

o que fortaleceu o crescimento de estabelecimentos de gastronomia, hotelaria, 

empreendimentos do setor de serviços, comércio e pequenas indústrias. Diante do 

crescimento do município, o aumento da população é visível, frente ao elevado número de 

famílias que fixam residência na cidade, chegando em busca de qualidade de vida. 

          Com a chegada da pandemia do Covid.19, descortinou-se claramente a fragilidade do 

contexto social de nosso país, forçando as administrações a se reinventarem e terem novos 

posicionamentos e planejamentos, em face ao frágil cenário econômico, social e de saúde 

pública que abalou a todos.   

          A análise do quadro social e econômico de Nova Friburgo a partir da pandemia, 

impulsiona a gestão pública municipal, diante da superação dos desafios sociais, de 

infraestrutura e econômicos que se apresentam hoje, alinhados ao imenso horizonte de uma 

cidade em transformação.  

            A vida durante e após esse período, requer um olhar de extrema responsabilidade do 

prefeito e sua equipe, através de um movimento em defesa de Nova Friburgo, com diálogo 

contínuo com as representações das forças produtivas dos mais variados setores de negócios 

da cidade, órgãos de segurança e poder judiciário.  Foram inúmeras reuniões on-line e 

videoconferências, que ainda acontecem sistematicamente, visando pactuar com os grupos, o 

cumprimento dos procedimentos para a retomada gradual, indicados pelos órgãos oficiais de 

saúde, com o objetivo de promover uma sintonia de esforços para restabelecer o crescimento 

sustentável do município.  
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          A Prefeitura de Nova Friburgo, através do gabinete do Prefeito, Secretarias de Saúde, 

Assistência Social, Casa Civil, de Governo, criou o COE - Comitê Operacional de Emergência, 

uma iniciativa exitosa, pactuada com os órgãos de saúde, em atuação contínua com os setores 

da economia e sociedade civil, com o objetivo de respaldar, semana a semana, as decisões 

executadas, a fim de dar segurança e apoio à população durante a pandemia, ao cumprir os 

protocolos de funcionamento e priorizar essencialmente o pacto social pela proteção à vida . 

            Os decretos municipais e os boletins do coronavírus informam com clareza à população 

sobre o acompanhamento sistemático da curva de crescimento do COVID.19, capacidade de 

atendimento e monitoramento do vírus, divulgação dos protocolos de segurança, bem como 

no gerenciamento de riscos, compatíveis com a reintegração dos negócios.  

          Iniciativas de apoio foram implementadas junto à industria têxtil local, com a aquisição 

de 868 mil máscaras de barreira pela Prefeitura, distribuídas gratuitamente à população.  O 

procedimento ocorreu através de Chamada Pública, onde indústrias de confecção locais 

fizeram a inscrição, sendo selecionadas 93 confecções que produziram as máscaras segundo o 

modelo criado e aprovado pela vigilância sanitária, com o custo unitário de R$ 2,50. A 

distribuição foi feita pela Ouvidoria Municipal, através de ação itinerante voltada às 

comunidades. Foi entregue também para os funcionários da Prefeitura, associações religiosas 

e de prestação de serviços sociais diversos. Houve uma entrega de 450 mil máscaras doadas 

pelo projeto “Heróis Usam Máscaras”, do Instituto Rede Mulher Empreendedora, apoiada 

pelos Bancos Bradesco, Itaú, Santander e concebido pelo Instituto BEI, esta entrega também 

coordenada pela ouvidoria itinerante junto às comunidades e agentes sociais. 

          45 mil cestas de alimentos e material de limpeza foram distribuídas para os usuários do 

CAD ÚNICO, e 20 mil para as famílias dos alunos das escolas municipais, com 10 máscaras por 

cesta básica. O formato da entrega de cestas pela Sec. Assistência Social é considerada uma 

iniciativa exitosa, pela organização da logística, envolvimento da equipe e cumprimento 

rigoroso dos trâmites legais. 

           Além das cestas básicas, foram entregues 17.023 kits da agricultura familiar aos alunos 

da rede pública municipal, direcionadas às unidades escolares que fizeram a entrega na 

primeira etapa. Na segunda etapa, 17.328 kits (aumentou o número devido à matricula de 

novos alunos). A Associação Serra Nova de trabalhadores rurais, vencedora da Chamada 

Pública, forneceu os kits e a logística de entrega foi feita pela Secretaria Municipal de 

Educação juntamente com a direção das escolas.  

           Somando-se a isso, a Concessionária Águas de Nova Friburgo, doou 15 mil cestas básicas 

e 15 mil kits de higiene, distribuídos pela equipe da Secretaria de Assistência Social, que 

coordenou essa logística. 

          A Prefeitura flexibilizou os vencimentos dos tributos ( decreto nº 532 de 08/04/2020):  

IPTU, ISS, Alvará e Dívida ativa, como consta no site oficial.  
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          A pulsação do município de Nova Friburgo, após a retomada, é analisada passo a passo 

pelo prefeito e sua equipe, para aferir a resposta social e econômica de todos os setores que 

certamente estarão na dependência do ritmo e dos avanços do país. Nesse momento, torna-se 

necessário dar tempo ao tempo para trabalhadores, empresários e população em geral, 

voltarem ao seu ritmo e ajustarem-se aos novos tempos.  

          Esperamos que a nova realidade pós-pandemia, provoque ainda mais, o 

comprometimento da população com as questões da cidade, traduzindo-se como um ponto 

forte que movimenta o ambiente social em todas as esferas, tanto com elogios quanto críticas, 

o que só fortalece a responsabilidade dos gestores públicos.    

 

          A construção da identidade sustentável do município, permeia várias áreas como meio 

ambiente, saúde, educação, mobilidade, serviços sociais, agricultura, turismo, cultura, 

assistência social, entre outras. As práticas de governança aplicadas pelos serviços públicos, 

pela iniciativa privada e também através de parcerias, devem, cada vez mais, serem 

catalizadoras da renovação dos segmentos produtivos da cidade, inserindo visões mais 

humanas, focadas na convivência saudável entre a administração pública e a sociedade civil. 

 

          Estaremos, primeiramente enquanto cidadãos, fazendo a nossa parte nesse grande 

contexto. Enquanto homens públicos, a missão torna-se ainda maior, porque temos o dever e 

a obrigação de criarmos a harmonia necessária no ambiente de reconstruções e recomeços, a 

humildade de saber ouvir a voz da população e a sabedoria de dar o “norte” para guiar                  

Nova Friburgo no caminho para o desenvolvimento.   

 

 

3. VISÃO  DE FUTURO DA  GESTÃO PÚBLICA  

 

          A relevância das mídias sociais como principais canais de comunicação com os diversos 

públicos, tornou-se um grande fenômeno, provocado pela necessidade de interlocução rápida 

e comunicação direta através de diferentes plataformas digitais que possibilitam estudos, 

pesquisas, trabalho e entretenimento, proporcionando formas poderosas de organização 

social e troca de conhecimento. Na vida pública, as redes sociais ocuparam um caminho sem 

volta, de importância fundamental na manifestação de opiniões, críticas e projetos, já que 

proporcionam uma imensa cadeia de compartilhamento em ambientes virtuais.  

          A atual gestão viveu esta realidade de forma mais intensa, pois pegou o momento em 

que essas ferramentas, tornaram-se poderosas influenciadoras. Sensível a essa nova realidade, 

logo no início do Governo, houve o aprimoramento e atualização do Portal da Transparência 

no site oficial da Prefeitura. Além disso, buscou-se a inter-relação com a população através das 

plataformas digitais, possibilitando vitalizar esse novo ambiente de comunicação.  
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           A subsecretaria de comunicação vem aprimorando continuamente essa nova 

interlocução, de forma a conquistar um horizonte maior de pessoas recebendo as informações 

da Prefeitura, e, devido ao dinamismo do ambiente virtual, o empenho é redobrado para 

atingir esse objetivo de forma satisfatória. Nesse contexto, a eficiência da ouvidoria municipal 

é norteadora para a comunicação com a população, trazendo insumos para os temas 

abordados nas plataformas digitais. 

          O canal de comunicação com os diferentes públicos deve ser alimentado continuamente 

para ajustar as ações em conformidade com as demandas existentes.  No mundo de mudanças 

contínuas, construir habilidades como criar vínculos genuínos com as comunidades para gerar 

confiança, atuar com resiliência para se reinventar continuamente e ter senso rigoroso de 

propósito, tornam-se reflexões presentes na geração de novas métricas para criar conexões 

com o município. 

          Não basta apenas estabelecer prioridades e metas de ação na gestão pública. É 

fundamental contar com planos de monitoramento e avaliações contínuas de implementação 

das políticas públicas e estratégias governamentais, de forma a legitimar as decisões e sentir a 

pulsação da atuação governamental pela sociedade civil.  

          A pandemia do novo coronavírus impulsionou o mundo para o ambiente digital, 

envolvendo o ecossistema corporativo, o mercado empreendedor e da inovação, os 

segmentos da educação e da saúde, as administrações públicas, o setor cultural, áreas 

estratégicas como finanças, logística, infraestrutura, entre outras.  Esse será o “novo normal” 

da comunicação, inserido fortemente no cotidiano das pessoas. 

           Simultaneamente, descortinou-se a grande exclusão digital devido à desigualdade social 

no Brasil. Nesse momento, acentua-se a missão do poder público municipal para motivar 

representantes dos setores produtivos, a se alinharem na integração das forças da cidade, 

criando janelas de oportunidades através da educação e estimulando a geração de empregos e 

o empreendedorismo, com o objetivo de minimizar as diferenças sociais e dar um salto para a 

expansão econômica do município. 

          O perfil dos negócios da cidade e o movimento empreendedor de grande parte da 

população, credencia Nova Friburgo a retomar o seu ritmo nos próximos meses, e juntos, 

Prefeitura, empresas, entidades e associações em geral, poderão cumprir, cada um na sua 

esfera de atuação, um grande movimento pelo fortalecimento econômico do município.    

           Diante da análise resumida do cenário atual da cidade, a relação com os novos meios de 

comunicação e os novos horizontes que se avizinham pós-Covid, são grandes os desafios que 

se apresentam ao prefeito e vice-prefeito que assumirão nos próximos quatro anos, sabedores 

de que a gestão responsável dos recursos públicos, a transparência dos procedimentos 

administrativos, a firmeza das tomadas de decisão, o planejamento da estratégia 

comunicativa, o diálogo intersetorial e com a sociedade civil, incluindo a capacidade para a 

efetivação de parcerias, são competências e habilidades necessárias para nortear os lideres 

públicos a inserir Nova Friburgo nos cenários futuros.  

 



10 
 

 

  3.1  AÇÕES ESTRUTURANTES  DA GESTÃO 2017-2020      

 

          Entendemos como ações estruturantes, os avanços alcançados nos últimos quatro anos, 

com iniciativas de responsabilidade pública, espírito de integração e parceria que marcaram a 

atual gestão, sobretudo ações que incorporam um legado de transformação de atitudes em 

cenários consolidados como o fortalecimento da interlocução com as instâncias de 

governança, o estímulo à geração de conhecimento, a determinação para a retomada de obras 

em equipamentos públicos, que estavam estagnadas, as chamadas dos concursos públicos 

anteriores, a supressão de contratações de nomeados em conformidade com as metas de 

economicidade para os cofres públicos e outras iniciativas que seguem abaixo.  São conquistas 

que, com vontade política, coragem, foco, atitudes de conciliação e ações agregadoras 

capitaneadas pelo Prefeito e sua equipe, estão movendo o município para a consolidação do 

seu desenvolvimento.  

 

          Seguem algumas das principais ações estruturantes do período 2017/2020: 

 

 Destaque especial para os 200 Anos de Nova Friburgo, ocorrido em maio de 2018, 

evento histórico da mais alta importância, que por meio de um comitê de trabalho, 

coordenado pela primeira-dama e vinculado ao gabinete do Prefeito, realizou 152 

reuniões com as mais diversas representações do município. Essas articulações 

culminaram nas seguintes ações: construção do Monumento 200 Anos na Praça 

Dermeval Barbosa Moreira / Circuito das Trovas na Praça Getulio Vargas/ Publicação 

do Livro Comemorativo dos 200 anos contando a trajetória da evolução urbana do 

município em parceria com a Concessionária Águas de Nova Friburgo/ Iniciativas de 

educação ambiental e reflorestamento com distribuição e plantio de 

aproximadamente 100 mil espécies nativas da Mata Atlântica / Inauguração do 

Ecoparque de São Geraldo / Criação do Programa Meu Bairro + 200 que desencadeou 

na ação social Cidade Solidária levando mutirões de atendimentos das Secretarias 

Municipais às comunidades, além de atividades de lazer, orientações jurídicas e 

emissão de documentos. Foram atendidas 48.795 pessoas nos seguinte bairros e 

distritos: Olaria, Conselheiro Paulino, Conquista, Amparo, São Geraldo, Lumiar, São 

Pedro da Serra, Nova Suiça e Terra Nova. A ação social só parou por conta da 

Pandemia do novo coronavírus.   

 

 Destaque para a logomarca 200 Anos, utilizada pela Prefeitura em seus documentos 

oficiais como também por diversas empresas da cidade, que aderiram ao movimento 

de cidadania pelas festividades. 
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 A agenda do bicentenário culminou no desfile temático cívico militar na Avenida 

Alberto Braune, onde reuniu milhares de pessoas numa confraternização única em 

nossa cidade, com mais de 120 instituições participantes, representadas por escolas, 

universidades, associações, clubes de serviço e academias, delegações estrangeiras 

representando os povos formadores, reunidos numa festa inesquecível. 

          

 Destaque para a performance inédita da equipe responsável pelo acompanhamento 

do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) feito em consonância com o Ministério 

Público, o que evidencia a coragem e o empenho da atual gestão em dar transparência 

e resolução aos casos pendentes.  

 

 A capacitação de servidores é um avanço desta administração, que dá origem ao 

sonho de uma Escola Pública de Gestão, com iniciativas comprometidas com o 

aprimoramento do servidor, capitaneados pela Sec. de Administração, realizados no 

auditório da OI na Prefeitura e ministrados por funcionários municipais e convidados.   

Foram realizados aproximadamente sessenta cursos de capacitações durante os 

últimos quatro anos, direcionados aos mais diversos profissionais da Prefeitura dentro 

dos seguintes segmentos: Educação, Saúde, Controladoria, Recursos Humanos, 

Assistência Social, Guarda Municipal, Defesa Civil, Ciência e Tecnologia, Cultura, Obras, 

Agricultura, Meio Ambiente, Turismo, Esportes, incluindo a equipe do gabinete do 

prefeito, que passou por processos de treinamento e sensibilização. Nesse sentido, é 

imprescindível a mobilização e o envolvimento dos servidores municipais na busca 

pelo aprendizado, com o objetivo de conscientizar sobre a importância do 

aperfeiçoamento das boas práticas na gestão pública. Ao todo mais de 1.800 

funcionários participaram das capacitações. 

 

 O Plano de Cargos e Salários, há tantos anos desejado pelos funcionários, foi 

minuciosamente detalhado por um grupo de trabalho composto por servidores da 

Prefeitura, e encaminhado para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, de 

forma a validar o documento e enviar à Câmara Municipal.  Importante destacar, que a 

reforma administrativa também encontra-se em fase avançada de estudos, e passará 

pelos mesmos trâmites para chegar à sua aprovação.  

 

 Os atos oficiais do município passaram a ser publicados por diário oficial eletrônico, 

resultando numa economia para os cofres públicos de 430 mil reais/ano.  
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 Através da regularização fundiária, no período de 2017 até julho/2020, foram 

regularizadas as moradias de 1.676 famílias, mais 44 famílias na Granja Spinelli, além 

de 188 processos que estão em andamento para resolução, uma vitória para 

moradores que conseguiram adquirir o direito social à moradia.   

 

  As obras de expansão do Hospital Municipal Raul Sertã, foram finalizadas em agosto 

de 2020 e encontra-e em fase de montagem de equipamentos para inicio de 

funcionamento em outubro. A nova expansão tem 3 mil m2, 19 leitos de CTI adulto, 11 

leitos infantis, 6 salas cirúrgicas e salas de apoio para médicos e enfermagem. A 

Prefeitura investiu R$ 4 milhões provenientes das ações da Energisa.  

 

 Obras finalizadas de infraestrutura do Hospital Raul Sertã, como as reformas da 

cozinha, lavanderia e portaria, da antiga ortopedia, e da rede de esgoto* ( *R$ 

197.334,11 ações Energisa ), representam vitórias para o sistema de saúde municipal.  

 

 Reforma cozinha e lavanderia da Maternidade. A Prefeitura investiu R$ 310.841,72 

provenientes das ações da Energisa.  

 

 A insalubridade, há muitos anos desejada pelos enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, é uma conquista, a partir de setembro de 2020. 

 

 As reformas das Unidades Básicas de Saúde de Olaria, Tunney Kassuga e Xingu* ( *R$ 

540.074,36 ações da Energisa ), Lumiar e Cordoeira* (*R$ 108. 442,28 ações Energisa ) 

entram no rol de legados.  

 

 SISREG - O sistema on-line foi implantado no Município de Nova Friburgo em 

15/03/2017. Voltado a pacientes do SUS, gerencia todo o complexo regulatório indo 

da atenção básica à internação hospitalar e ainda fora do domicílio, incluindo média e 

alta complexidade. Foram 526.343 (2017 a junho 2020) procedimentos agendados 

entre marcação de consultas ambulatoriais e exames. Não passam pelo Sisreg as 

consultas de pediatria, clínico geral e fonoaudiologia. 

 

 Na Educação , as chamadas dos 157 servidores de concursos públicos anteriores para 

o preenchimento de novas vagas e o reajuste dos servidores foram algumas das 

importantes conquistas dessa gestão. As obras de construção e reformas das unidades 

educacionais seguem discriminadas na área de Educação, que tem início nas próximas 

páginas.  

 

 Chamadas de concursos públicos: foram 31 editais desde 2017 com 645 convocações 

para várias Secretarias. 

 

 Construção da UE Lafayette Bravo Filho ( R$ 1. 926.217,25 ações da Energisa ) e UE 

São Jorge, esta última em construção. ( R$ 500 mil ações da Energisa ). 
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 Destaque para obras estruturantes como a remodelação do pátio e cobertura da 

Rodoviária Urbana – Estação Livre, trazendo mais conforto e segurança para a 

população. A Prefeitura investiu R$ 1.274.146,66  provenientes das ações da Energisa.  

 

 A inauguração da Estação Cidadania, antiga Praça CEU, uma obra retomada após dez 

anos de espera, situada no pátio de eventos da via expressa, no bairro de Olaria, 

integra ações das Secretarias de Cultura, Assistência Social e Esportes, num complexo 

de atividades para o atendimento à população. A Prefeitura investiu R$ 574.226,90  

provenientes das ações da Energisa.  

 

 A inauguração do CEA ( Centro de Educação Ambiental ) em parceria com a EBMA, 

que estava desativado desde as chuvas de 2011, servirá como espaço de aprendizado 

e propagação da política de preservação ambiental em nosso município. 

 

 Registro também para a consolidação definitiva da compra pela Prefeitura de 50% da 

merenda escolar dos produtores locais, oriundos da verba do PNAE, uma conquista 

para o fortalecimento da agricultura familiar local ( a lei estabelece a compra de , no 

mínimo 30% ). A dinâmica da iniciativa foi através de Chamada Pública, ocorrida no 

inicio deste ano, onde a Associação Serra Nova de trabalhadores rurais de Nova 

Friburgo foi a vencedora para o fornecimento.   

 

 A diminuição de contratações de nomeados de 1.100 para 500, de acordo com as 

determinações do Termo de Ajustamento de Conduta-TAC. 

 

 A construção da Ponte de São Geraldo, ansiada há anos pela população do bairro, que 

tem cerca de 25 mil pessoas, chega para atender o fluxo de trânsito. A Prefeitura 

investiu R$ 1.239.646,00 provenientes das ações da Energisa.  

 

 Construção das faixas compartilhadas. A Prefeitura investiu R$ 1.127.154,32 

provenientes das ações da Energisa.  

 

  A parceria com a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo no 

projeto “Vamos Florir”, através da adoção de praças e fortalecimento do Horto 

Municipal.  

 

 Aquisição do terreno na Praça do Suspiro. A Prefeitura investiu R$ 5.800.000,00 

provenientes das ações da Energisa.  

 

 O convênio firmado com o SESC ( Serviço Social do Comércio ) beneficiou o 

funcionalismo público a utilizar os serviços de lazer e a hotelaria das unidades SESC 

tanto local quanto de todo o Estado do Rio de Janeiro. 
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4. APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS PROPOSTAS DE GOVERNO   

 

4.1. EDUCAÇÃO  

          As políticas públicas para Educação precisam ser continuadas e trabalhadas no sentido de 

aprimorar os seus pontos fortes, melhorar os pontos fracos e gerar oportunidades crescentes 

num ambiente educacional amigável e aberto à inovações. Importante nessa conjuntura, é o 

entendimento sobre um projeto educacional que passe de governo a governo, no sentido da 

construção de uma trajetória da Educação Pública de Nova Friburgo, voltada para a qualidade 

da aprendizagem, o desenvolvimento social dos alunos, a valorização do professor e dos 

profissionais ligados ao sistema educacional e o sentimento de pertencimento dos alunos à 

sua comunidade.   

          A Secretaria de Educação tem cerca de 18 mil alunos em 120 unidades de ensino regular. 

O governo atual apresentou como direcionamentos principais em sua linha de atuação: a 

valorização do profissional da educação, a chamada de professores por concursos públicos que 

estavam em compasso de espera, a construção de 8 unidades escolares, mais 2 em andamento 

e a reforma de 44 escolas e, face aos desafios apresentados pela Covid-19, a necessidade de 

estimular a adoção de tecnologias digitais e produção de cadernos pedagógicos impressos, a 

fim de mitigar danos decorrentes da impossibilidade do ensino presencial. Com isso, ampliou-

se a compreensão da crescente e irreversível tendência do uso pedagógico das novas 

tecnologias nas escolas públicas, sobretudo no que se refere ao papel dos professores, agentes 

centrais para a disseminação e mediação do uso das novas ferramentas nos processos de 

ensino e aprendizagem.  

          São enormes os desafios que ainda permeiam a incorporação do desenvolvimento de 

habilidades e competências digitais pelos alunos e educadores, e a questão central passa pelas 

profundas desigualdades sociais, tema que daqui por diante, entra na pauta dos diversos 

âmbitos das políticas públicas do segmento educacional, requerendo o aporte de recursos 

orçamentários e financeiros consistentes que permitam a melhor estruturação da rede 

municipal de ensino rumo à transformação digital. A importância da realização de 

treinamentos para as equipes de trabalho e alunos, torna-se primordial, inseridos nas grades 

de programação da Secretaria.  

          A Pandemia provocou o maior desafio enfrentado pela educação no Brasil e no mundo. 

Esse doloroso e inédito processo é novo para todos e a SME vem realizando uma gestão 

pautada pelo amplo diálogo com as entidades que compõem o ecossistema educacional do 

município, ao mesmo tempo em que fortalece sua organização interna. Prioriza-se, ao longo 

do segundo semestre de 2020, a execução de um programa de treinamento para os agentes da 

educação com a finalidade de promover a familiarização com as inovações da internet pois a 

questão no momento é analisar “como” voltar às aulas e não necessariamente “quando”. A 

futura retomada presencial, a partir de orientações das autoridades sanitárias, serão 
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analisadas detalhadamente através de métricas que abordam os pontos fortes e fracos, as 

ameaças e também as oportunidades que surgirão com o novo normal na educação.  

            Importante destacar o forte impacto social do fechamento das escolas no primeiro 

semestre de 2020, que provocou a falta de merenda escolar (muitos alunos das escolas 

públicas dependem desse alimento como principal apoio nutricional) e a falta de socialização. 

Em relação à segurança alimentar, todos os alunos da rede municipal de ensino vêm 

recebendo mensalmente uma cesta básica, além de kit de agricultura familiar. A confecção de 

apostilas foi decisiva no acompanhamento dos alunos que têm dificuldade de utilização das 

ferramentas digitais. 

          Cabe ressaltar que as experiências acumuladas no período da pandemia poderão ser 

continuadas na direção de uma modalidade de ensino híbrido, cujas plataformas ora em 

estruturação, poderão ter seu uso continuado após o retorno às aulas presenciais e, 

conseqüentemente, contribuir para a extensão do tempo de estudo de nossos discentes.           

A performance da SME, mostra o profissionalismo e empenho da equipe em implementar 

modelos educacionais que poderão virar exemplos futuros de metodologia de trabalho. 

          Um tema que merece destaque é o início da construção de bases de planejamento junto 

à comunidade educacional, a fim de implementar de forma gradual, uma política pública que 

tenha a educação integral como bandeira. A equipe analisou caso a caso, por bairros, área 

física das escolas, e esbarrou no alto custo operacional para a concretização dos projetos. 

Alguns projetos precisaram de reavaliação, pois estavam parados por problemas técnicos, 

ocasionados em governos passados, como o caso do Ceinf São Jorge, em Conselheiro Paulino, 

atualmente em fase de retomada das obras para sediar um modelo de escola em tempo 

integral. Caminha-se no sentido de viabilizar este sonho em outras UE, sabedores de que 

quatro anos é pouco tempo para concretizar um projeto de tamanha dimensão. 

           Seguem abaixo as realizações e os avanços da Prefeitura de Nova Friburgo na área da 

Educação, na gestão 2017/2020:  

 Reajuste para PRI, chegando ao piso nacional – fato histórico: 17,8% de aumento em 

2018, mais 17,8% em 2019. Reajuste de 5% para todos os demais servidores da 

educação em 2018 (e demais servidores da PMNF); 

 Abono de R$ 500,00 em 2018; 

 100% das unidades escolares com acesso à internet; 

 60 mil refeições/dia, sendo 50% comprado dos produtores agrícolas locais;  

 Atualização do regimento interno das unidades e SME; 

 Chamada de concursados – 157 servidores – 2017-2020; 

 Aprova Friburgo (avaliação de aprendizagem nos anos iniciais); 

 Criação da Central de Matrículas; 

 Criação da Matriz Filosófica; 

 Criação do setor Multidisciplinar; 

 Criação do SIGA - programa para corrigir distorção idade/ano escolar;  

 Criação e implantação da BUSCA ATIVA( plataforma digital de identificação, controle e 

acompanhamento de alunos fora da escola ou em risco de evasão ); 
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 IDEB - A Escola Municipal de São Pedro da Serra foi a melhor do estado do Rio de 

Janeiro, ocupando 1º lugar dentre mais de 2 mil escolas, atingindo a nota 8.0. Nova 

Friburgo ficou entre as 10 melhores do estado na média; e IDEB 2019- anos iniciais 

com 5.9 e anos finais, saltou de 4.8( 2017) para 5.1; 

 Bienal do Livro – mais de 700 profissionais levados ao evento em 2 anos; 

 Formações profissionais: PNAIC para professores do bloco alfabetizador, Pré I e II; 

Educação especial para professores, mediadores, auxiliares da educação infantil e 

merendeiras; Fórum Undime; Transtorno Global de Desenvolvimento (TGD); E-cidade 

para gestores e núcleo central; Formação em Publisher, Word, Excel, Gmail, censo 

escolar; Formação para responsáveis pedagógicos e professores de Maternal I, Pré I, 

Pré II , Multi e sobre “múltiplas linguagens na educação infantil”; Orientadores 

pedagógicos, professores anos iniciais, 6º ao 9º ano e professores da EJA; Prova Brasil; 

Criação e implementação da planilha de acompanhamento individual do desempenho 

do aluno; 

 Cursos: Redação Oficial para diretores; Resiliência e vivência para auxiliares pelo 

Instituto Girassol; Pro-gestão para gestores da rede (1º semestre 2020); 

 Implementação da BNCC( Base Nacional Comum Curricular) em toda a rede; 

 Dez(afios)–programa de valorização do bem-estar coletivo no trabalho da SME; 

 Implementação do ensino de Jogo de Xadrez ; 

 I Encontro de Festival de Dança de escolas municipais; 

 JEMF – Jogos Escolares Municipais Friburguenses;  

 Lançamento do projeto autobiográfico “Tomar as vidas nas mãos” para diretores; 

 MAEM – Criação do Movimento de Artes nas Escolas; 

 36 salas de leitura dinamizadas, de um total de 58 salas na rede; 

 PEP – Programa de Enriquecimento Pedagógico; 

 Processo seletivo para auxiliares de sala; 

 Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) em parceria com o Sebrae;  

 Projeto Arte na Escola; 

 Projeto Conselho Escolar vai aos Distritos; 

 “Uma canção de amor” – Projeto de Coral da Educação Infantil; 

 Projetos especiais e parcerias com instituições : Tesouros da Terra;Rotary – Se Educar 

Muda, Plantio de Mudas, De olho no Futuro, Tocando a Vida e Minichef; Polícia Militar 

– Proerd e Conselho Escolar; Câmara Municipal – Câmara Jovem; Estação Saúde - Dia 

do Professor; Águas de Nova Friburgo – Amigo da Água; Múltipla Cultural – Dia das 

Crianças; Acianf e Ibelga – Vamos Florir; Autoviação 1001 – 1001 espetáculos; Energisa 

– Projeto Zé da Luz; Associação Cavaleiros da Cultura – Cavalgada Literária; Correios – 

Natal; Secretaria de Meio Ambiente – Educando Verde; Inter TV – Cidade Verde; 

Secretaria de Saúde – PSE (programa Saúde na Escola); Secretaria de Políticas sobre 

Drogas – Projeto Tosco; UFF – Sorriso Saudável, Sorriso Feliz; Lions; Projeto do Trem; 

 Publicações de livro: Caminhos de Nova Friburgo e EJA (3 edições); 

 Aprimoramento do EJA, com amplo incentivo da atual gestão; 

 Parceria entre ASCOFRI e Secretarias Municipais de Cultura e Turismo com as escolas, 

para o projeto cultural sobre a história dos povos formadores de Nova Friburgo; 

 Mudança de segmento atendido na Escola Américo Ventura ( Olaria ), passando dos 

anos iniciais para Educação Infantil (creche); 
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 Atividades realizadas durante a pandemia do COVID.19: 

 Criação de logomarca da SME, como forma de qualificar e personalizar a estratégia 

comunicativa; 

 Criação de site para entretenimento pedagógico após a interrupção das aulas 

presencias em 13 de março, com os seguintes dados até 06 de julho: 509.776 

visualizações, 53.637 visitantes, 120 comentários, mais de 200 mil cliques em arquivos 

e links disponibilizados e 1.120 postagens, com feedback dos professores e alunos: 

atividades adequadas à idade, de acordo com a BNCC;  

 Educação infantil – construção de 90 atividades que contemplam o currículo da BNCC, 

além de música e 50 vídeos interativos. Sugestão de rotina de 8 horas diárias que 

contabilizam 360 horas. Descrição e fotos das apresentações do projeto “Uma canção 

de amor”. Essas ações visam à garantia dos Direitos de Aprendizagem, mesmo que de 

maneira não presencial; 

 Anos iniciais – produção de 1.026 questões com base na BNCC e temas adequados à 

faixa etária que contemplam todos os componentes curriculares e habilidades 

diferenciadas como oralidade e movimento, além de 40 atividades complementares de 

recreação; 

 Anos finais – atividades de 9 disciplinas, dentro dos 4 anos de escolaridade, durante 9 

semanas que totalizam 324 atividades, com quase 2.000 questões; 

 EJA – 400 atividades em todos os componentes curriculares para as fases de VI a IX e 

150 atividades de I a V; 

 SEAPP – 92 (55%) contatos realizados com as famílias (WhatsApp e ligações 

telefônicas), 92 (100%) responsáveis participando de grupos de orientação familiar 

(WhatsApp), 78 (85%) alunos recebendo atendimentos psicopedagógicos remotos 

desde 30 de março de 2020 (individual via WhatsApp). Através do site, foram 

efetuadas postagens semanais de estimulação às funções executivas (12); orientação 

às famílias (12); e prática de yoga (13); 

 Educação especial – 68 atividades (rotinas e vivências), além do desenvolvimento de 

jogos de baixo custo e fácil produção; 

 Biblioteca: 171 vídeos de contação de histórias produzidos e postados; 

 Setor multidisciplinar: 126 alunos atendidos no curso de gestão das emoções; 

 Criação da identidade visual Corações Conectados para profissionais da educação e 

alunos, no início das atividades pedagógicas não presenciais; 

 Adoção pela SME da plataforma GSuite junto à Google; 

 Criação de mais de 20 mil contas institucionais de e-mail, com a terminologia 

@sme.novafriburgo.rj.gov.br; 

 Capacitação dos profissionais e alunos através de vídeos tutoriais produzidos pelo 

Núcleo de Tecnologia Municipal da SME; 

 Plano de atividades pedagógicas não presenciais em diálogo com diversas instituições, 

como os Conselhos Municipais de Educação e dos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes; 

 Lives na primeira semana das atividades pedagógicas não presenciais, com a presença 

de expoentes da educação brasileira e profissionais da Rede Municipal de Educação de 

Nova Friburgo, com mais de 80 mil visualizações; 
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 Jornada Família na Telinha – Corações Conectados, ambientação de professores, 

alunos e famílias às ferramentas digitais, com mais de 18 mil visualizações. 

 

 

 

Obras entregues 

Colégio Juscelino Kubitschek de Oliveira (Varginha)  
 

Creche João Batista Faria (Vilage)  
 

Ginásio poliesportivo do colégio municipal CEFFA Rei Alberto I (Salinas )  
 

Creche Iolanda da Silva ( Santa Bernadete ) 
 

Creche Izabel Jovelina Monteiro (Rui Sanglard ) 
 

Escola Victorino Bento de Toledo ( São Lourenço ) 
 

Creche Otelina Condack  ( Conquista ) 
 

Construção da Escola Lafayette Bravo Filho (loteamento Floresta)  
 

 

Obras em andamento 
 

Ginásio esportivo do Colégio Juscelino Kubitschek de Oliveira (Varginha)  
 

Retomada das obras para conclusão do Ceinf São Jorge. 

 

                Municipalização da Creche São José em Conselheiro Paulino que se chamará Padre Luiz Pecci 

 

Manutenção predial: 

Dermeval Barbosa Moreira, Anna Barbosa Moreira, Emílio Melhorance, Vovó Júlia, Cantinho 

Feliz, Américo Ventura, Irineu Mineiro, Dinah Lantimant Bravo, Umbelina Breder de Queiroz, 

São Judas Tadeu, Sítio dos Afonsos, Luiz Fonseca, Luiz Mendes, Flor do Ipê, Augusta Horn, 

Dante Magliano, Santa Paula Frassinetti, Conceição Cortes Teixeira, Maria da Penha, Alcides 

Francisco Brantes, Luz da Serra, Honório Tardin, Adezir Almeida Garcia, Letícia Coutinho, 

Carmen Rodrigues, Laper Lira, Hermínia Condack, Ernesto Tessarolo, Elisa Teixeira de Uzeda,  

Nossa Senhora de Nazareth, Vevey La Jolie, Jimdel, Batista, Isabel Gomes Siqueira, São Judas 

Tadeu, Bela Vista, Elza Barbosa, Emílio Melhorance, Franz Haug, Gilcely Barradas, Jamille 

Constantino Klein, Jardinlândia, Princesa Izabel, Santa Terezinha.  
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4.2. SAÚDE                                 

 

          O sistema municipal de Saúde foi um tema que gerou muitas discussões e polêmicas na 

atual gestão, pois a Saúde é um setor de muita capilaridade já que a Secretaria envolve mais 

de 2.700 funcionários e abrange um número significativo de procedimentos ambulatoriais, 

cirúrgicos, exames, medicamentos, consultas médicas, odontológicas e de emergência, 

atenção básica, tratamento fora de domicilio, a estratégia de saúde da família, vigilância 

sanitária, além de treinamentos funcionais realizados sistematicamente. Tudo isso requer um 

complexo sistema de gestão administrativa e de pessoal, que exige muito compromisso e 

atenção redobrada da equipe da saúde e um talento imenso para o diálogo com várias 

instâncias externas que acompanham e fazem a ingerência ao sistema de saúde local.  

          A alternância nas gestões da Secretaria, gerou contratempos na continuidade das 

políticas públicas para o setor, porém os ajustes de equipe, foram prontamente refeitos com o 

entendimento essencial de não comprometer a dinâmica dos atendimentos e procedimentos 

da saúde local.  As questões administrativas e processuais foram todas, sem exceção, 

realizadas com a máxima transparência e lisura, sempre em consonância com os pareceres da 

Procuradoria e Controladoria municipais, como também na condução dos processos 

licitatórios do setor.  

          A cobertura da atenção básica é um fator preponderante para ser ampliado pelo 

município. A consolidação e fortalecimento da gestão da política de atenção básica, 

priorizando a Estratégia de Saúde da Família( ESF ), evoluiu na atual gestão com ampliação e 

reformas de algumas unidades de saúde, e, com planejamento estratégico e principalmente, 

recursos, torna-se o caminho mais viável para qualificar os equipamentos existentes, ampliar 

as equipes profissionais, já que pode desafogar o hospital público e atuar efetivamente nas 

ações preventivas da saúde. 

 

          O modelo de gestão da Secretaria de Saúde está implementando  a desburocratização na 

dinâmica dos processos, interlocução contínua com a base ( funcionários e usuários ), 

otimização da relação com os órgãos reguladores, implementação de sistema de indicadores, 

informatização, controle e avaliações sistemáticas.   

 

          A informatização é um assunto da mais alta relevância para a dinâmica dos serviços da 

saúde, com o objetivo de conectar as unidades básicas, os sistemas hospitalar, de distribuição 

de insumos, materiais e medicamentos, por isso, a atual gestão municipal, abriu o processo 

licitatório para a informatização, com o objetivo de permitir melhor eficiência do atendimento 

e da gestão dos recursos.  

 

          A Vigilância em Saúde foi um setor com grande atuação nos últimos quatro anos, no que 

se refere às áreas alimentar e nutricional, epidemiológica, sanitária, ambiental e promoção da 

saúde, com ampliação da capacidade de análise das necessidades da população, e teve um 

papel de vital importância no monitoramento e controle da Pandemia do novo coronavírus.  
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          A implementação do serviço de Ouvidoria no Hospital Raul Sertã teve resultados 

exitosos neste ano, exemplo de que é possível realizar um atendimento humanizado com 

equipe comprometida e profissional.   

                             

          Destaque para o desempenho altamente profissional e comprometido dos gestores da 

Secretaria Municipal de Saúde que participaram do COE ( Comitê Operacional de Emergência ) 

que, juntamente com o Prefeito e Secretário de Saúde, tiveram uma atuação incansável 

através do acompanhamento das condições da evolução da COVID 19 na cidade, capacidade 

de atendimento e monitoramento do vírus. Todas as iniciativas implementadas foram 

pactuadas com a Saúde, setores da economia, sociedade civil e do Judiciário, no sentido de 

promover a reintegração dos negócios paralelamente com o acompanhamento sistemático da 

curva de crescimento do COVID 19 em Nova Friburgo. 

 

          A UPA é uma gestão tripartite dos Governos Federal, Estadual e Municipal e os 

compromissos financeiros referentes ao Governo Estadual foram rigorosamente cumpridos 

pelo município, já que os pagamentos que cabiam ao Governo do Estado só foram efetuados a 

partir de 2019, porém sem o pagamento das parcelas atrasadas.  Com o apoio da Prefeitura,  o 

funcionamento da UPA Conselheiro Paulino, que tem a sua gestão feita através de uma 

Organização Social (OS), se destaca pela qualidade e eficiência.  A UPA de Olaria, que foi uma 

promessa de campanha do Prefeito Renato Bravo, não foi concretizada em função da 

configuração da UPA, um complicador que desfavoreceu, até o momento, novos modelos 

desse sistema de gestão da saúde.  

 

          Entretanto houveram melhorias consideráveis na Unidade de Saúde Tunney Kassuga e 

Xingu em  Olaria, no sentido de adequar e capacitar as suas instalações para um atendimento 

diferenciado e mais amplo. Diante disso, o Prefeito Renato Bravo indica o fortalecimento das 

Unidades Básicas de Saúde como forma de enfatizar a estratégia de saúde da família, visto 

como o caminho viável e eficaz para o atendimento à população. Está em fase de 

planejamento estratégico junto à equipe de saúde da família um plano para sediar UBS em 

alguns vazios sanitários do município, como por exemplo o Bairro Ypu, levando os 

atendimentos para perto das comunidades e com isso, diminuir significativamente  a demanda 

ao hospital.      

 

          A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT),  funciona a partir do terceiro trimestre de 

2019, para regulamentar e padronizar medicamentos utilizados na rede SUS. Tem como 

principais objetivos: 

1.Atualização da Remume (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais): Contempla todos 

os medicamentos padronizados pelo município e a atualização foi referenciada pela Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

2.Medicamentos padronizados: São inclusos na relação de adquiridos de forma programada, 

estando disponíveis para uso, ao contrário dos medicamentos não-padronizados que passam 

por um processo de compra específico. 

3.Normatização das prescrições e das dispensações.     
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4. Composição da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT):                   

Médicos,Farmaceuticos,Enfermeiros,Psicólogo,Dentista,Nutricionista,Grupos de trabalho por 

classe terapêutica e assuntos específicos.                                    

Seguem planilhas contendo números de atendimentos em suas respectivas áreas da saúde, 

como também o quadro de obras, com o cronograma.  

 

Nº                          Procedimentos                                                                                                            Quantidade / ano  

  2017 2018 2019 2020 

1 Consultas e Fisioterapia (pessoas com deficiência) 88.629 

 
88.298 

 
71.113 

 
9.661 

 
2 Cateterismo 1.147 

 
1.379 
 

1.321 
 

284 
 

3 Tratamento Hemodiálise 45.437 
 

47.560 
 

48.483 
 

18.402 
 

4 Cintilografia 187 
 

277 
 

452 
 

44 
 

5 Biopsias 240 
 

297 
 

208 
 

26 
 

6 Ecocardiograma adulto 60 
 

1.481 
 

1.798 
 

539 
 

7 Ecocardiograma infantil 332 
 

100 105 16 

8 Ressonância, Densitometria e Mamografia 9.235 
 

7.891 
 

7.977 
 

1.946 
 

9 Ultrassonografia 8.623 
 

11.444 
 

12.513 
 

2.549 
 

10 Patologia Clínica 544.892 
 

565.142 
 

443.465 
 

134.057 
 

11 Eletorencefalograma 273 
 

409 
 

463 
 

69 
 

12 Eletroneuromiografia 339 
 

422 
 

840 
 

244 
 

13 Mapa, Holter e Teste Ergométrico 326 662 
 

718 
 

100 
 

14 Oftalmoclinica - IntraVitrea 222 
 

268 
 

319 
 

66 
 

15 Tomografia, Densitometria e Mamografia 14.735 
 

16.445 
 

20.364 5339 
 

16 Consulta de Clínica Médica e Odontologia 5.292 
 

5.176 
 

4.883 
 

778 
 

17 Consultas, Pré Natal, Exames Ultrassonográfico- Maternidade 46.112 
 

52.749 
 

53.253 
 

18.518 
 

18 Consultas especializados, Exames e Pré Cirurgicas- Raul Sertã 731.573 
 

810.211 
 

767.834 
 

235.413 
 

19 Consultas em Atenção Básica e Especializados– P.S. Silvio H. 
Braune 

125.530 
 

138.184 93.004 
 

19.794 
 

20 Consultas em Atenção Básica e Especializados– P.S. Dr. Waldir 
Costa 

52.125 
 

75.934 
 

114.603 
 

24.717 
 

21 Consultas em Atenção Básica e Especializados  - P.S. Tuney 
Kassuga 

69.425 
 

59.616 
 

56.292 
 

12.817 
 

22 Consultas em Atenção Básica – UBS Ariosto Bento de Melo 20.369 
 

20.626 
 

9.330 
 

0 
 

23 Consultas de Emergência – UPA 24 horas 776.589 
 

625.147 
 

540.789 
 

70.133 
 

24 Vigilância Sanitária 4.050 
 

6.247 
 

4.988 
 

1.255 
 

25 Consultas em Atenção Básica – UBS São Geraldo 38.748 
 

0 
 

16.578 
 

7214 
 

 Total 2.584.490 
 

2.535.965 
 

2.271.693 
 

563.981 
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Nº                                           Procedimentos                                                                                       Quantidade/Ano 

 Produção Hospitalar  *2017 2018 2019 2020 ( até 
junho ) 

1 Hospital Maternidade de Nova Friburgo  –  Obstetrícia e outros  
 

1579 
 

38641  
 

39462 9864  
 

2 Hospital Municipal Raul Sertã  –  Clinicas e Cirúrgicas 
 

772 
 

793 
 

787 
 

192 
 

3 Casa de Saúde São Lucas  –  Cirurgias Cardíacas e Angioplastia 
 

5686 
 

6.136 
 

6666 
 

1.663 
 

4 Clinica de Repouso Santa Lúcia  –  Psiquiatria 
 

1849 
 

1.998 
 

1.992 
 

577 
 

 Total  9886 
 

47.568  
 

48.907 12.296 

*Os dados de 2017 só foram fornecidos os que constam acima.  

Nº                                          Procedimentos                                                                                                Quantidade/Ano  

 Treinamento dos operadores do Sisreg  2017 2018 2019 2020 

1 Administrativos 53 61 34 4 

2 Enfermeiros 30 23 23 1 

3 Médicos 15 53 4 0 

4 Agentes Comunitários de Saúde 26 32 29 2 

5 Coordenadores  35 22 10 0 

 Total  159 191 100 7 

 

Nº                        Procedimentos marcados via Sisreg                                                                  Quantidade/ano  

  2017 2018 2019 2020 

1 Procedimentos agendados  145.305 
 

171.843 
 

156.917 52.278 
 

                               Total                                                                                                                                              526.343 

Nº                                        Pacientes transportados                                                                       Quantidade/ano  

  2017 2018 2019 2020 

1 Pacientes transportados  
 

27.702 
 

30.200 30.420 
 

7.350 
 

                              Total                                                                                                                                               95.672 

   Nº                                        Pacientes reembolsados                                                                      Quantidade/ano  

  2017 2018 2019 2020 

1 Pacientes reembolsados 
 

1.345 
 

1.102 
 

545 
 

63 
 

                              Total                                                                                                                                                3.055 

Nº                                        Cadastro de TFD – Tratamento Fora Domicilio                                  Quantidade/ano  

  2017 2018 2019 2020 

1                              Ortopedia  459 
 

574 
 

606 
 

116 
 

2 Oncologia / radioterapia 454 
 

417 
 

423 
 

113 
 

3 Oftalmologia  654 
 

704 
 

745 134 
 

4 Diversos 554 
 

554 
 

605 
 

605 
 

                                                                              Total                                              2121                  2249                  2379                   518 
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  Nº                         Banco de Dados Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos  de Saúde             Quantidade/ano  

                                                                                                                                         2017                 2018                  2019                2020 

1 Estabelecimentos  1.519  
 

1.617  
 

1.335  
 

577  
 

2 Profissionais  6.688  
 

10.819  
 

7.777  
 

4115  
 

3 Equipes  64  
 

87  
 

260  
 

29  
 

Total                                                                                                                            8.271                12.523                9.372                  4721  

 Nº                Medicamentos Distribuídos                                                                                                Quantidade Ano  

  2017 2018 2019 2020 

1 Total de Medicamentos Distribuídos pelo Almoxarifado  
 

5761620 
 

6597354 6697627 
 

3989879 

2 Medicamentos de alto custo (Componente especializado da 
Assistência Farmacêutica) 
 

   65666 70.838  
 

73.368  
 

52.792  
 

3 HIV (Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica) 
 

  37.298  
 

37.725  
 

40.083 21.484  
 

 

                                 

Nº                                     Dispensação de Insulinas                                                                     Quantidade/ Ano                          

  2017 2018 2019 2020 

1 NPH Frasco 1300 
 

1300 1300 650 

2 Caneta  1100 1100 1100 550 

3 Regular Frasco 300 300 300 150 

4 Regular Caneta  200 200 200 100 

 Dispensação de fraldas pela farmácia complementar      

 Pacientes cadastrados  78 83 83 83 

 Distribuídos  193.916 206.172 206.172 103.086 

Cobertura de vacinação:   100% desde 2017 , dentro das metas propostas para esta operação.   

                     

Obras                                                                                                                     Situação  

Construção de UBS na Xingú Obra concluída 

Reforma do Posto Tunney Kassuga 
Obra concluída  

Reforma Posto Lumiar Obra concluída 

Reforma da Antiga Ortopedia do Hospital Raul Sertã Obra concluída 

Ampliação do Hospital Raul Sertã – Andar superior Obra concluída 

Ampliação e Reforma do Posto Cordoeira Obra concluída 

Reforma da Portaria do Hospital Raul Sertã Obra concluída 

Reforma da Lavanderia do Hospital Raul Sertã Obra concluída 

Reforma da Cozinha do Raul Sertã Obra concluída 

Reforma da Rede de Esgoto do Hospital Raul Sertã Obra em andamento 

Reforma do Telhado da Maternidade Obra em andamento 

Reforma da Cozinha da Maternidade Obra em andamento 

Reforma do Deposito de lixo do Hospital Raul Sertã Obra em andamento 

Reforma do Telhado da Vigilância em Saúde Obra em andamento 

Reforma Posto Riograndina Obra em fase inicial – Em andamento 

Reforma Posto São Geraldo Obra para iniciar – Contrato já assinado com empresa 

Construção de Substação de Energia do Hospital Raul Sertã Já licitado 

Reforma da Estratégia da Saúde da Família Posto Conselheiro Em fase de elaboração de Projeto para licitar 

Reforma da estratégia da Saúde da Família de Centenário  
Em fase de elaboração de Projeto para licitar 

Reforma da Estratégia da Saúde da Família de Vargem Alta Em fase de elaboração de Projeto para licitar 

Construção de Academia da Saúde Em fase de elaboração de Projeto para licitar 

Ampliação do Posto Sylvio Henrique Braune Em fase de reserva Orçamentária 

Reforma do Banco de Leite Maternidade Em fase de reserva Orçamentária 

Construção de UBS em Conselheiro Paulino Em análise do processo pela Controladoria Geral 
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4.3.  ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, TRABALHO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 

JUVENTUDE 

 

          A Assistência Social é uma das mais importantes Secretarias da Prefeitura por tratar da 

proteção social da população e cumprir rigorosamente os procedimentos do Governo Federal, 

distribuídos entre os diversos segmentos das políticas sociais, de desenvolvimento familiar e 

comunitário.   

          Nova Friburgo foi referência nos últimos quatro anos pela atuação da Secretaria de 

Assistência Social, em áreas como assistência ao idoso, Casa do Trabalho, atuação no Conselho 

Tutelar, ampliação e reformas nos Cras e Creas e pela efetivação de parcerias produtivas para 

a realização de trabalhos inéditos em nossa cidade. 

          Num país repleto de desigualdades, é absolutamente relevante a agenda da Assistência 

Social, com ações que são instrumentos de transformação e de monitoramento do 

desenvolvimento social, dos Direitos Humanos e da Cidadania. A política pública de promoção 

social articula proteção, desenvolvimento familiar, comunitário, e representa um instrumento 

de vital importância para o acompanhamento do município,  em paralelo às demais ações 

realizadas pelo Governo.  

          No atual Governo Municipal, foi dado um passo fundamental com o estímulo à interface 

com os diversos “braços” sociais existentes na cidade, ou seja, com entidades que realizam 

trabalho social, formando uma rede solidária, considerada uma parceria promissora de 

responsabilidade social e espírito público.  

A atuação de toda uma equipe comprometida com o sucesso desta agenda, segue 

discriminada nas ações abaixo:  

Conselho Tutelar – posse dos novos conselheiros em 10/1/2020 e implantação do Conselho 

Tutelar II em 2019, em Conselheiro Paulino.  

Casa do Emprego – O Balcão de Empregos (SINE) passou a se chamar Casa do Emprego, e foi 

incluído nos CRAS’s. Implantado método facilitador de cadastro de empregadores para seleção 

de vagas para emprego. A Casa do Emprego também será incluída no Centro de Referência da 

Pessoa com Deficiência, a fim de articular vagas de emprego para esse público.  

CAIVS – Casa de Acolhimento Vila Sorriso - É um equipamento de alta complexidade que 

acolhe crianças e adolescentes em medidas protetivas por determinação judicial, em 

decorrência de violação de direitos (abandono, negligência, violência) ou pela impossibilidade 

de cuidado e proteção pelas famílias. A nova sede da Casa de Acolhimento Vila Sorriso será no 

bairro do Cônego, encontra-se em fase final de reforma e conta com mais espaço, 

acessibilidade e conforto. 

Nova Frota de Veículos - Compra para os CRAS’s e para a Casa de Acolhimento Vila Sorriso 

além da aquisição de 1 van de 15 lugares.  
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2 licitações - emenda parlamentar - Casa dos Pobres SV Paulo - 50 ap. ar condicionado e LAJE- 

5 tvs, cadeiras,refrigerador industrial e 1 câmara fria. 

 

XI e XII Conferências Municipais de Assistência Social – 2017 e 2019 - Realizadas com recorde 

de público. 

 

Conselhos de Direitos – Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho 

Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, da Criança e Adolescentes e a reativação dos Conselhos 

Municipais de Direitos da Mulher e da Pessoa com Deficiência. Também está em fase de 

implantação o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Étnica e o Conselho Municipal 

de cidadania e direitos humanos LGBTI+. Em 2020 seriam realizadas as Conferências do 

Conselho Municipal de Direitos da Mulher e da Pessoa com Deficiência, mas foram adiadas 

devido a Pandemia por COVID-19. 

 

Acessuas Trabalho ( Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho) - Ações de 

articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de 

pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades de 

trabalho e emprego.  

 

O Centro de Atenção Espaço de Convivência da Pessoa Idosa Zelma Mussi Gervásio- 

Atendimento mínimo de 300 pessoas/dia /Aquisição mesas e cadeiras/Reforma dos banheiros 

masc. e fem. com acessibilidade/Roda de Conversa – ativ . de grupo com apoio de 

psicólogo/aulas de ginástica, dança, taekwondo, artesanato e aulas de inclusão digital.   

  

Centro de Referência da Pessoa com Deficiência Olga Magliano Bastos – inaugurado em 

2019, atendendo um clamor antigo do próprio Conselho e das representações das pessoas 

com deficiência. Funciona no Clube Xadrez.  

 

Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa - Em 2019, a Prefeitura de Nova Friburgo aderiu ao 

programa, com foco nos beneficiários do Cadastro Único. Foi criado o diagnóstico da 

população idosa de Nova Friburgo e o plano de ação está em fase final de desenvolvimento.  

 

Economia Solidária -  Cria atividades econômicas sustentáveis, geridas na base da cooperação 

entre os trabalhadores/as. Nos últimos quatro anos houve o fortalecimento do programa, 

inserindo novos usuários, ocupando novos espaços, realizando seu primeiro seminário e a 

formação da Comissão Municipal da Economia Solidária. 

 

Jovem Alerta - Voltado para jovens com idade entre 14 e 24 anos, registrados no CadÚnico. Os 

encontros são semanais e acontecem nos CRAS de Olaria e Conselheiro Paulino. Além de 

preparar para o mercado de trabalho, também permite que o participante seja inscrito no 

CIEE, ampliando as chances de participação nos processos seletivos para o Programa de 

Aprendizado. 
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Implementação do Plano Municipal de Assistência Social em 2018 e implementação de Plano 

de Ação Municipal de Assistência Social em 2020, aprovados pelo Conselho Municipal de 

Assist. Social. 

 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) - É a porta de entrada da Assistência Social. 

Nova Friburgo possuí 4 CRAS’s físicos e 1 Volante, que presta serviços a famílias que residem 

em locais de difícil acesso. Foram disponibilizados nos últimos meses, chips para aparelhos 

celulares para todos os equipamentos da Secretaria de Assistência Social, e seus números 

foram amplamente divulgados para que a população seja atendida sem sair de casa. O 

atendimento também está sendo feito através das redes sociais. 

 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social ( CREAS)  - É uma unidade pública da 

política de Assistência Social onde são atendidas pessoas que estão em situação de risco social 

ou tiveram seus direitos violados. O CREAS mudou de espaço físico ficando mais acessível à 

população. Também houve aumento em sua equipe, assim como maior atenção aos casos de 

violência praticados contra idosos, crianças, deficientes e mulheres. Através do CREAS são 

feitas as abordagens com pessoas em situação de rua, sempre seguindo as normas do SUAS.  

 

O Centro de Referência da Mulher CREM- Oferece atendimento e uma estrutura acolhedora 

para as mulheres vítimas de violência.  

 

O Centro de Cidadania LGBT Serrana -  É um equipamento regional do programa estadual Rio 

sem LGBTIfobia, em parceria com a Prefeitura de Nova Friburgo e abrange 13 municípios: 

Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Santa Maria 

Madalena, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes, Sumidouro, Carmo e Teresópolis, com 

sede em Nova Friburgo. Multidisciplinar, a equipe do Centro de Cidadania LGBTI Serrana 

Hanna Suzart é formada por assistente social, psicóloga e uma advogada que oferece 

acolhimento, atendimento social e jurídico à população LGBTI, atuando no combate à violência 

e inclusão no mercado de trabalho. 

 

População em situação de rua:  Apoio através de parcerias firmadas com instituições e 

cadastramento de pessoal com trabalho de reinserção social. Em junho de 2019, foi criado o 

Ponto de Apoio para pessoas em situação de rua. No local é oferecido acolhimento, 

alimentação, higienização, cadastro no Cadúnico e acompanhamento socioassistencial. Nova 

Friburgo está em tratativa para tornar o Ponto de Apoio um Centro POP Regional.  

 

Benefícios eventuais concedidos entre janeiro de 2017 e agosto de 2020 -  66 Auxílios 

Funerais; 79 Alugueis Sociais; 645 Limpezas de fossas; 612 cestas básicas (até abril); 2.064 

viagens da medida socioeducativa; todos os beneficiários são inclusos no Cadúnico. 

 

Cestas básicas - Com o intuito de minimizar os efeitos causados pela pandemia do novo 

coronavírus, a Prefeitura de Nova Friburgo através da Secretaria de Assistência Social, adquiriu 

45.000 cestas básicas. As aquisições utilizaram recursos próprios e foram feitas através de 

processo de cotação de preço por empresa, para garantir o menor preço e cumprir os prazos e 

trâmites legais, mesmo em estágio de emergência e calamidade, conforme decretos federais. 
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Cada cesta entregue às famílias é composta por alimentos não perecíveis, um kit de limpeza e 

um kit com dez máscaras de proteção. Foram mobilizados para o apoio, funcionários de várias 

secretarias municipais da Prefeitura de Nova Friburgo, entre elas Assistência Social, Educação, 

Esporte, Cultura, Mobilidade Urbana, Serviços Públicos, Comunicação e Guarda Municipal. 

As entregas feitas à pessoas cadastradas no Cadastro Único para Programas Assistenciais do 

Governo Federal (CadÚnico), foram feitas de acordo com a área de abrangência da residência 

da pessoa e de acordo com o número final do CPF, a fim de evitar aglomerações. 

Famílias de alunos matriculados na rede municipal de ensino -  A partir da segunda remessa 

de cestas básicas, todas as famílias com filhos matriculados na rede municipal de ensino 

também passaram a receber a cesta básica e o kit de higiene. As famílias inscritas no Cadúnico 

receberam mais 2 kits das cestas, um custeado pelo município e 15 mil cestas foram doação da 

Águas de Nova Friburgo. 

Idosos e pessoas portadoras de deficiências, - A fim de evitar o deslocamento, por se tratar de 

grupo de risco ao contágio por coronavírus (COVID-19), as pessoas desse grupo, inscritas no 

CADÚNICO estão recebendo as cestas em suas residências. 

 

Guardiões dos Idosos - Devido a suspensão das atividades no Espaço de Convivência da Pessoa 

Idosa, por conta da pandemia, foi criado o programa de assistência à distância para as pessoas 

idosas. Grupos no WhatsApp foram criados com veiculação de vídeos com aulas de dança, 

artesanato, costura, músicas e vídeos informativos. Além disso, os profissionais atendem a 

outras demandas como depressão, violência doméstica e abandono familiar. 

 

Centro de Atenção Guardiões dos Idosos - Com o andamento exitoso do programa Guardiões 

dos Idosos, está em fase de criação o Centro de Atenção Guardiões dos Idosos, um 

equipamento que fará a intermediação entre os serviços oferecidos realizando orientação, 

triagem e encaminhamentos, tais como; ► Serviço de agendamento para entrada na 

documentação para aposentadoria auxiliando o idoso no acesso à internet ou no 

agendamento telefônico. ► Encaminhamento para verificação de possível candidato ao BPC - 

Benefício de prestação Continuada. ► Cadastro no Cadúnico; Concessão de Cesta básica; 

Concessão do auxílio-funeral; Cadastro na conta de energia elétrica no Baixa Renda; 

Requerimento para Limpeza de fossa; Requerimento e analise para o Aluguel social. ► 

Triagem em denúncias de violação de direitos contra a pessoa idosa, encaminhando para o 

CRAS, CREAS, CREM, LGBT, Conselho de Direitos da pessoa Idosa, DEAM e Delegacia Civil. ► 

Articulação com as unidades de saúde da família e coordenação da saúde do idoso para agilizar 

a prestação de saúde à pessoa idosa. ► Encaminhamento para o EJA e CEVEST ► Triagem e 

acompanhamento para possível abrigamento quando necessário, e fortalecimento de vínculo 

familiar em casos onde não seja necessário o abrigamento asilar. 

 

Importante destacar também na área da Assistência Social, que Nova Friburgo foi o único 

município do estado do Rio de Janeiro, eleito para concorrer ao Prêmio Boas Práticas em 

Políticas Familiares do Governo Federal, com o Programa GUARDIÕES DOS IDOSOS e o 

Programa Gerando VIDA NOVA Friburgo.  
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Regularização Fundiária na Granja Spinelli-  Acompanhamento das 44 famílias de baixa renda, 

que residem nas casas populares do bairro, com levantando socioeconômico para a 

regularização de suas moradias. Além da posse legal, os moradores passam a ter direito a 

benefícios como saneamento básico, serviços de água e energia elétrica. 

Assim como feito na Granja Spinelli, a equipe da Secretaria de Assistência Social vem 

realizando levantamento socioeconômico para a regularização fundiária às famílias do Parque 

das Flores que vivem em casas populares. 

  

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) - Tem o objetivo de retirar crianças e 

adolescentes menores de 16 anos do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a 

partir de 14 anos. Além de assegurar transferência direta de renda às famílias, oferece a 

inclusão das crianças e jovens em serviços de orientação e acompanhamento. A frequência à 

escola é exigida. A média de atendimento/ano é de 100 jovens. 

 

Outras conquistas: 

 Reforma da Escola Isabel Siqueira ( Parque Flores ) para Cons. Tutelar II 

 Reforma CRAS Conselheiro Paulino 

 Material gráfico para Prog. Erradicação Trab. Infantil 

 CAD único Gov. Federal – aquisição e distribuição de 56.250 mil cestas alimentos 

 Implantação Programa Municipal Família Acolhedora  

 Criação grupo trabalho:  Marco Regulatório da Soc. Civil para credenciamento serv. na 

saúde, Educação e Assis. Social. 

 Fortalecimento da ECOSOL através com capacitações e parceria com a Casa do Artesão 

no Cônego para que as artesãs vendam seus produtos. 

 Realização de 5 Conferências de Políticas Públicas para Mulheres 

 Confecção do Manual da Calçada Legal 

 Estação Cidadania – em parceria com a Sec. esportes e cultura. 

 Encontro Regional sobre rede de atenção da área de álcool e outras drogas.  

 Fortalecimento o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, visando a 

implementação de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias 

em situação de vulnerabilidade social.  
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4.4  MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL  

 

          A Secretaria do Meio Ambiente caminhou nos últimos quatro anos no sentido de realizar, 

analisar e monitorar as intervenções ambientais no município , atuando de forma responsável 

e planejada no acompanhamento dos projetos, com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável de Nova Friburgo.  Realiza diagnósticos socioambientais para 

instrumentalizar novas estratégias de governança ambiental, que criam meios para a 

implementação de uma cultura comprometida com o uso sustentável dos recursos naturais, 

em especial das matas e águas, além do uso e ocupação adequada do solo, restauração 

florestal de áreas degradadas e definição das áreas de expansão urbana e rural. 

        Estrutura Organizacional: 

 Inicialização, distribuição e finalização de desenvolvimento urbano de Meio Ambiente(IDM-DUMA ) ; 

 Subsecretaria de Análise técnica(SSAT); 

 Subsecretaria de Fiscalização do Meio Ambiente ( SSFMA); 

 Subsecretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano ( SSPPU ); 

 Subsecretaria de Preservação, Licenciamento, Monitoramento e Controle Ambiental (SSPLMCA); 

 Subsecretaria de Regularização Fundiária (SSRF); 

 Subsecretaria de Regularização Urbana e Rural (SSRUR); 

 Subsecretaria do Bem-Estar animal (SSUBEA); 

 Gerência de Geomática ( GEGEO); 

 Gabinete de Meio Ambiente de Desenvolvimento Urbano Sustentável ( GABMDUS). 

 SSFMA – Licenças ambientais , supressão da vegetação , demolição e certidão informativa. 

 SSPPU- Projeto Gides : Seminário sobre barragem SABO na área piloto do Hospital Raul Sertã 

 

Fortalecimento de parceria e cursos:  Ministérios Integração Nacional e das Cidades/ Sec 

.Obras do Estado RJ/ Prefeitura NF/ Comitiva Japonesa ( JICA e empresas). 

Ações conjuntas entre Semmadus e Egcp: Projeto Habitação de Interesse Social Horto do Vino 

/ Manual de Calçadas. 

Gestão de resíduos sólidos: Sistema Integrado Sustentabilidade Urbana ( SISU )/ Audiência 

Pública/ apoio técnico à ação do MPT que culminou com o fechamento da cooperativa de lixo   

(funcionamento irregular)/ apoio técnico à Sub Serv Concedidos na reformulação contrato 

concessão coleta de lixo e inclusão coleta seletiva . 

Participação no Dia Mundial de Limpeza -15/9/2018: limpeza das margens do Rio Bengalas 

entre a Ponte Ed. Itália e Ponte 7 Setembro. 

SSPLMCA – Estudo técnico e elaboração minuta decreto de proposição do monumento natural 

Pedra Cão Sentado / Minuta ICMS Ecológico ( 30%)/ mais de 1700 inclusões para IPTU junto à 

Regularização Fundiária. 
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SSUBEA – Visita às denúncias de maus tratos , apoio a abrigos e grupos de proteção, liberação 

de animais apreendidos / Apoio Grupo SOS Protetores/ 13 Campanhas Adoção de Cães/ 

CãoCaminhada na Via Expressa/ Campanha de conscientização contra o abandono e maus 

tratos / apoio ao grupo “Bom pra Cachorro”/ Campanha de conscientização castração/  

Campanha “ Animal não é coisa “. 

GEGEO – Mapeamento de perigo ( pós GIDES )/ acompanhamento em campo da equipe de 

Serv. Geológico da Suiça/ Contribuição técnica para a nova Lei orgânica/ Elaboração minuta 

decreto mun. Nº 285/2019 sobre riscos desastres naturais/delimitação oficial de bairros/ lei 

complementar nº 131/2019 sobre macrozoneamento. 

Confecção do Plano Saneamento Básico e envio para a Câmara Municipal. 

Colaboração junto ao IBGE para delimitação aglomerados. 

Programa de Reflorestamento pelos 200 Anos de Nova Friburgo- Parceria com Rotary Clube, 

Consulado do Japão e InterTV – plantio de 80 mil mudas e distribuição de 100 mil mudas.  

Educação ambiental sustentável: Eventos de sensibilização para o desenvolvimento da cultura 

sustentável no município e ocupação racional do território municipal. Manutenção de diálogo 

com as concessionárias de Água, Esgoto e Lixo, a fim de garantir o saneamento básico para 

todo o município, sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, drenagem e 

limpeza urbana, como também cuidados quanto ao descarte do lixo. 
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4.5  CULTURA 

 

          A Secretaria Municipal de Cultura tem o papel valioso de reconhecer e socializar os 

talentos locais, contribuindo para o fortalecimento da trajetória do capital cultural da cidade.  

Tem priorizado uma visão integrada da produção cultural, organizando iniciativas voltadas 

para a difusão das atividades culturais, ampliação e manutenção dos equipamentos através de 

uma política de valorização dos artistas locais, com manifestações artísticas nas suas mais 

variadas linguagens. A área cultural é responsável por parte expressiva da geração de trabalho 

e renda da população. 

          Diante dos novos tempos e das novas realidades a partir da Pandemia mundial, a visão 

de futuro descortina-se por meio de produções e apresentações utilizando as ferramentas 

virtuais na comunicação dos produtos da arte e da cultura.  

           A reinvenção de eventos do setor, construídos para o entretenimento de massas,                

torna-se um dos maiores desafios atuais, já que a aglomeração é inevitável. Hoje não há 

respostas seguras, nem mesmo a previsão do reinício dos mesmos. Sabemos que é um setor 

que foi seriamente afetado pela Pandemia e o futuro fará o reposicionamento natural da 

retomada dos eventos nas cidades. 

          O caminho para a Cultura é o fomento crescente à políticas públicas de geração de 

oportunidades para os artistas locais e a valorização do patrimônio cultural, promovendo a 

aproximação com a educação, decisiva na visão de futuro para o fortalecimento das 

expressões culturais e de novos talentos de Nova Friburgo.   

Ações realizadas:  

Período 2017 a 2020 : Preservação da memória, tradições, folclore e cultura local : 

Projetos                                                                                                                                                                                                                  Edições   
Projeto Banda na Praça  
S.M.B Euterpe Friburguense  
S.M.B. Campesina Friburguense  
 Euterpe Lumiarense  

92 edições 

Jornada de Reis 08 edições 
Jogos Florais de Nova Friburgo 
 

58ª, 59ª, 60ª, 61ª e 62ª Edições 

Academia Friburguense de Letras 
 

mensal 

Corpus Christi 04 edições 
Festival de Corais 

 Cantomusarte  

 Acrópolis   

 
04 edições 
04 edições 
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Atenção aos Artistas locais: 

Projetos  Edições  

Festival de Inverno 16°, 17°, 18°, 19° 
Fri Jazz & Blues 3 edições 
MaiFest 2 edições 
Natal de Todos os Povos 3 edições 
*Oficina Escola de Artes    
*Ponto de Cultura Olaria  
*Casarão de Artes e Artesanato de Riograndina  
*Criação do Espaço Sociocultural Conselheiro Paulino  
*Total de atendimentos 3.997 alunos 

 

 Intercâmbios universitários, regionais, estaduais e internacionais: 
Música nos Campi - UFF 08 Cursos – 384 alunos                               2017 / 2018 

Fundação Sopro Novo Yamaha 06 Oficinas e Workshop – 194 alunos      2017/ 2018 

 

Biblioteca Municipal                                           
Período          Atendimento        Empréstimos       Novas Inscrições  

2017/2019                18.004              7.155                906 

 

Salas de Leitura 
Conselheiro Paulino 

Pavilhão das Artes 
Centro de Convivência da Pessoa Idosa 
Projeto Leitura a Bordo 
Pontos de Cultura 
Biblioteca da Estação Cidadania- Olaria 

 

Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura  
Espetáculos Artísticos              Quantidade  Periodo: 2017/2020 

    
Palestras, Seminários e 
Reuniões  

                233   

Anfiteatro               30 Shows     
Reforma do Teatro Municipal 
Laércio Rangel Ventura 
 
 

  2020 

Abertura do espaço 
sociocultural Conselheiro 
Paulino 

  2018 

Inauguração da Estação 
Cidadania (antiga Pça CEU ) 

  2020 

    

 

Conect Arte – Programa de estímulo à arte e cultura como forma de apoiar artistas 
friburguenses a fazerem apresentações on-line durante a Pandemia do Novo Coronavirus. 
Parceria entre Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural através 
do Fundo Municipal de Cultura.  Foi publicado edital e tiveram 120 inscrições com 90 projetos 
aprovados por meio de banca examinadora, cada um recebendo R$ 1.000,00 cada . 
 
Mapeamento Cultural – realizado para todos os trabalhadores da cultura, coletivos, 
Instituições culturais e pontos de cultura, visando inscrever para a Lei Aldir Blanc , que prevê o 
auxilio emergencial para a cultura. Foram concluídas 357 inscrições, sendo 212 pessoas 
físicas,116 pessoas jurídicas, 29 espaços culturais e coletivos.  
 
Porão de Arte -  projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros para reforma e adequação do 
tradicional casa da cultura dos artistas friburguenses. A Prefeitura já iniciou o processo de 
licitação, reservando o valor de R$ 320 mil provenientes das ações da Energisa.  
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4.6  AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL  

 

          A Secretaria de Agricultura realizou entre 2017 a 2020 um trabalho focado no 

fortalecimento de um segmento econômico e social da mais alta importância para o município 

que é o Agronegócio. Nova Friburgo apresenta um cenário otimista e promissor pelo 

significativo papel na produção alimentar e pela diversidade de insumos produzidos, e a 

Prefeitura mantém serviços de apoio continuado ao produtor rural bem como a melhoria das 

estradas para facilitar a mobilidade para o escoamento da produção.  

Ações realizadas:  

 Recuperação de 413 Km estradas (com material, máquinas e infraestrutura de 

drenagem - Parceria com a Secretaria de Obras, Agricultores e Associações) ; 

 Apoio ao fortalecimento do Sindicato dos Produtores Rurais ; 

 Campanha febre aftosa, com 122 vacinas administradas de brucelose bovina ; 

 SIM–Serviço de Inspeção Municipal (lei Federal nº 78889/89), 42 empresas legalizadas ; 

 Compra direta da Agricultura Familiar PAA e PNAE: Capacitação, chamada pública, pós 

colheita e logística - R$ 5 milhões aproximadamente em contratos assinados, 

beneficiando 160 famílias ; 

 50 % do valor é comprado do produtor friburguense. Número de atendimentos na 

merenda escolar: 70 mil alunos na região, sendo 20 mil em Nova Friburgo; 

  Construção de 2 bueiros em Macaé de Cima , Salinas, Centenário, São Lourenço;  

 

  Construção da Galeria águas pluviais em Salinas ;  

 Elaboração de 12 Projetos p/captação de recursos governamentais, através de 

emendas e editais, totalizando R$ 3.135.172,87 ; 

 Em processo de licitação para compra de caminhão baú, veículos e plainas de uma 

emenda de R$ 500.000,00 ; 

 Participação, exposição e execução dos seguintes eventos : 

 Encontro da Mulher Rural – anual , com uma média de 700 mulheres por evento. 

 Festival do Chocolate – Casa Suiça – anual , participação como parceira. 

 Festa do Morango, Chocolate e Flor. 

 Festa do Produtos Rurais . 

 Rio InterTur em Maricá. 
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 Festa no lançamento do AGROLESTE no Palácio Guanabara. 

 Apoio ao produtor para a ampliação no fornecimento de telefonia e internet nas áreas 

rurais- mais de 50 km em área beneficiada com as instalações. 

 Fortalecimento da agricultura familiar e da atuação crescente das mulheres no 

agronegócio, ação feita através de visitas técnicas continuas de orientação e apoio.  

 Apoio contínuo às Feiras livres, notadamente com a finalização do projeto para 

transferência da Feira de Olaria para o espaço da Smomu.   

 Realizações de ações de controle e combate a doenças e pragas, em parceria com o 

setor privado.  

 Disponibilização de espaço para venda de flores nas Feiras Municipais de Olaria, 

Suspiro e Ponte da Saudade, no período do Dia das Mães, como forma de apoiar os 

produtores afetados pela crise durante a Pandemia do Covid19.  
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4.7  ESPORTES E LAZER  

 

          A gestão da Secretaria de Esportes no período 2017- 2020  estabeleceu parcerias com o 

setor privado, com o objetivo de apoiar iniciativas esportivas comunitárias. O reconhecimento 

da importância dos clubes na matriz esportiva do município é uma realidade. Outro ponto 

forte, foi a integração com empresas, para instalação de academias ao ar livre, distribuídas nos 

pontos principais da cidade.  

          Desenvolvido um programa municipal de lazer e atividade física, com incentivos a 

caminhadas, corridas de rua, ciclismo e programação para a terceira idade e portadores de 

necessidades especiais, em parceria com clubes e iniciativa privada. Uma forte característica 

da Secretaria de Esporte é a atuação integrada com os eventos da cidade. 

Ações realizadas:  

 Domingo de lazer da Via Expressa ( ultimo domingo do mês ) 

 Inauguração de 19 Academias 3ª Idade 

 Campos de grama sintética no Catarcione e Olaria  

 Copa Nova Friburgo de FUTSAL 

 Friburgo Meia Maratona e Super Maratona/ Corrida Rústica 

 Parcerias: Corrida de São João/Montanha Cup / GP das Montanhas/ Route MTB  

 Super copa SAF futebol amador/ Jogos Universitários ( Junfri )/Copa Edmond de Tae 
Kwon Do/ Passeio Ciclistico / Desbravadores / Airsoft / Corrida AMMA/ Desafio do 
Guerreiro ( PM )/ Montain Fighting Championship/ Corrida Rústica/ MTB Down 
hill/serra cross fit/ festa do corredor /Handebol/Aesport/Corrida Águas NF 

 Festa dia crianças – anual  

 200 Anos - Jogo amistoso pelos no Estádio Eduardo Guinle  e  Desafio da 
Virada(corrida)   

 Jogos Jurídicos 

 Festival Vem Jogar Capoeira 

 Copa intermunicipal de futebol master  

 Projeto Brincando de Esportes ( Escolas Municipais ) 

 Homenagem Marlon Moraes 

 Jogos Intercolegial  

 Copa Lagoinha Jiu jitsu / campeonato sinuca   
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4.8. Turismo e Marketing da Cidade 

 

          Nova Friburgo tem forte vocação para o turismo, considerado um ativo para a economia 

local, que cresce de maneira significativa com o aumento do número de visitantes ao 

município, contribuindo para o aquecimento dos negócios como a rede hoteleira, 

restaurantes, bares e lanchonetes, indústrias de confecção, comércio em geral, esportes, 

atrativos turísticos e culturais, artesanato, agricultura e muito mais.  

          A gestão do Turismo no período 2017 – 2020 tem um viés de diálogo e aproximação com 

os órgãos federais, estaduais do setor, atuações em consonância com o Convention & Visitors 

Bureau e representações, em vista a fortalecer o setor produtivo empresarial além de ações de 

fomento aos empreendimentos para melhorias na infraestrutura das áreas urbana e rural, 

parceria feita em conjunto com as Secretarias de Obras, Serviços Públicos, Smomu, Agricultura  

e Meio Ambiente.  

          Em paralelo também foram desenvolvidas nas mídias sociais, ações de promoção de 

Nova Friburgo como destino turístico, bem como trabalhos voltados para a manutenção do 

município no Mapa do Turismo Brasileiro- Ministério do Turismo.   

          O Turismo foi um dos setores mais afetados pelo novo coronavírus e a sua retomada está 

acontecendo gradualmente, com os equipamentos turísticos abrindo suas portas e cumprindo 

os protocolos de segurança sanitária, necessários aos novos tempos. A Secretaria de Turismo 

elaborou o plano de retomada sustentável, através do manual de boas práticas. 

          Assim como já relatado na área da Cultura, os eventos com aglomerações de pessoas, 

serão muito afetados no chamado “ novo normal ”, e vão envolver um número imenso de 

exigências de órgãos de controle para a sua realização, a saber:  Corpo de Bombeiros, Defesa 

Civil, Secretaria de Saúde através de ambulâncias e da vigilância sanitária, Guarda Municipal, 

Polícias Civil , Militar e demais órgãos de segurança e controle. 

          A Prefeitura de Nova Friburgo está empreendendo grandes esforços no sentido de apoiar 

os empreendedores para manter a tradição de bons serviços e garantir o fluxo de turistas que 

fazem de Nova Friburgo um destino turístico dos mais importantes do estado do Rio de 

Janeiro.  

Ações Realizadas na gestão 2017/2020:  

 Apoio na criação da Lei do Circuito Turístico Rural dos Três Picos; 

 Fortalecimento dos grupos civis organizados de interesse turístico (Circuito Rural do 

Amparo, Circuito Altos da Serramar); 
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 Parcerias com as entidades do sistema S e ACIANF : Urban Hacking, Semana do 

Recepcionista, Projeto Florescer, Projeto de Desenvolvimento de Destinos Turísticos 

Inteligentes DTI, Investe Turismo; 

 Fortalecimento do Polo de Cervejas Artesanais;  

 Inclusão da Casa do Artesão do Cônego no roteiro turístico do município; 

 Participação no Salão Estadual de Turismo, Rio Artes Manuais, Rio InterTur Maricá; 

 Fortalecimento do calendário de eventos da cidade e apoio os eventos já existentes 

realizados por entidades sociais, religiosas, clubes, etc... 

 Retomada da Mai Fest em 2019, por ocasião dos 200 Anos de Nova Friburgo ( parceria 

com a iniciativa privada ) ; 

 Aumento no quantitativo de estabelecimentos registrado no CADASTUR; 

 Criação dos estacionamentos Turísticos (embarque e desembarque); 

 Prêmios: “Excelência em Gestão do Turismo Fluminense”; “CIETH Destaque do 

Turismo 2019”. 

 Aprimoramento e aprovação da Lei do Guia de Turismo; 

 Realização da Primeira Conferência Municipal de Turismo – Abril/2020; 

 Colocação de sinalização urbana nos bairros e distritos; 

 Parceria contínua para serviços públicos de limpeza, pintura de vias expressas, 

jardinagens e adoção de praças ( Sec Obras , Serviços Públicos, Sub Secretarias e 

Conselheiro Paulino e Olaria, Acianf ( Vamos Florir ); 

 Atuação no trabalho para o aprimoramento e aprovação da Lei Cidade Limpa, junto à 

Câmara Municipal; 

 Incentivo ao fortalecimento da  Comissão de Turismo junto com a Câmara Municipal; 

 Fortalecimento e diálogo contínuo com o Conselho Municipal de Turismo; 

 Realização de quatro edições exitosas do Carnaval, maior evento turístico do 

município; 

 Atuação na reativação do Conselho de Turismo Serra Verde Imperial, em 

fortalecimento ao turismo regional; 

 Desenvolvimento do Manual de Boas Práticas voltado ao enfrentamento COVID.19 em 

meios de hospedagem; 

 Benchmarking realizado na Mega Artesanal- na maior feira de artesanato do Brasil. 
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4.9. Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior 

 

A Secretaria de Ciência e Tecnologia tem papel de fundamental importância no fomento às 

capacitações e treinamentos profissionais no município por meio do Cevest, bem como através 

das implementações de tecnologias, ao criar facilitadores para a segurança pública ( Cidade 

Inteligente ), incremento de estágios na Prefeitura junto à Universidades e realização de 

diversos eventos de base tecnológica , abertos ao público em geral, como a Semana de Ciência 

e Tecnologia em sua X edição, este ano realizada on – line no período de 17 a 23 de outubro.   

Ações Realizadas no período 2017 – 2020: 

CEVEST- Cerca de 2.000 alunos qualificados pelo Centro de Formação Profissional e 

Transferência de Tecnologia para a Indústria do Vestuário. Nova Friburgo Criativa é um 

projeto de Economia Criativa que está inserido no Cevest e tem por objetivo elaborar o 

artesanato dentro do  viés de sustentabilidade, com aproveitamento de materiais 

provenientes das indústrias de lingerie e metalmecânica do município. 

 

 NOVA FRIBURGO CIDADE INTELIGENTE (CENTRAL DE OPERAÇÕES) 

173 câmeras em funcionamento, sendo 20 próprias e 153 integradas 

Centenas de horas de transmissão com cerca de 50 mil pessoas* Nota 4,7 de 5 atribuída pelos 

usuários* 

Nova Friburgo Cidade Segura – ampliação de câmeras de segurança para monitoramento 

comunitário a fim de abranger um número cada vez maior de empresas. Parceria com PM, 

Guarda Municipal e Defesa civil e empresas.  

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO ESTUDANTIL 

Cerca de 3.000 estudantes de ensino superior e médio profissionalizante estagiaram em 

diversas secretarias e unidades educacionais e de saúde da municipalidade. 

 

POLO DE INOVAÇÃO DE NOVA FRIBURGO- Criação do GRUPO INOVAFRI (Ecossistema de 

Inovação de Nova Friburgo): realização de 16 reuniões e diversos eventos com a presença de 

dezenas de representantes governamentais, acadêmicos e empresariais, com planejamento 

estratégico definido para o período 2020-2025.  

ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS- 

Seminário Ciência, Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento local e regional (60 pessoas) 

Encontro com Profissionais de Tecnologia de Informação (120 pessoas) 

Feira da Inovação (50 pessoas) 

Pré-Hacking Serra (50 pessoas) 

Seminário “Tecnologias de Informação aplicadas à gestão inteligente de negócios e governos 

com foco nas pessoas” (60 pessoas) 

V Escola Regional de Sistemas de Informação (ERSI) (150 pessoas) 

Encontro Fluminense de Empresas Júniores (EFEJ 2018) (500 pessoas) 
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VII, VIII ,IX e X Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Nova Friburgo (15 mil pessoas) 

Seminário “Governo Eletrônico e Cidades Inteligentes” (100 pessoas) 

I Encontro do Ecossistema de Bioeconomia de Nova Friburgo e região (I BIOFRIBURGO) (80 

pessoas) 

Palestra sobre Lei Geral de Proteção de Dados (60 pessoas) 

Ideatech Desafio Fevest (60 pessoas) 

Pitch InovaFri (80 pessoas) 

Rio Info Nova Friburgo (250 pessoas) 

I Encontro de Inovação na Gestão de Resíduos Sólidos da Serra Fluminense (150 pessoas) 

Sensibilização para o projeto Nova Friburgo Criativa (60 pessoas) 

Faperj Inovação: Fomento para o desenvolvimento regional (70 pessoas) 

** Total aproximado de participantes: 16.900 pessoas 

 

ANTEPROJETO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

ENCAMINHADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO INÍCIO DE JANEIRO DE 2020, 

CONTEMPLANDO DIVERSOS ASPECTOS :  

Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação; Sistema Municipal de Inovação; Conselho 

Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação; Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação; Programa de Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação; Inovação nas Empresas; 

Governo Eletrônico, Plano Diretor de Cidade Inteligente; ODS 2030; Sustentabilidade e 

Inovação no Executivo municipal e Prêmio Inovação Nova Friburgo, entre outros. 

QR CODE-  em parceria com a Acianf, estará em prédios históricos como mais uma ferramenta 

para o conhecimento da história e cultura locais. 
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4.10. Ordem e Mobilidade Urbana 

 

          Secretaria que merece destaque pelo crescimento de habitantes do município, com 

conseqüência no volume de veículos circulando pelos eixos urbano e distritos do município, 

além do aumento significativo da demanda pelos serviços de transporte público.  

          Estudos e reuniões técnicas são realizadas sistematicamente pela equipe da Secretaria, a 

fim de promover a qualificação e os ajustes necessários à melhor adequação do fluxo de 

tráfego, visando a qualidade de vida da população.  

Ações da Secretaria no período de 2017 a 2020:  

 Recuperação de 4 máquinas de sinalização horizontal;  

 Modificação de trânsito nas Braunes através do binário;  

 Implementação de mudança no tráfego da rua Augusto Spinelli, com a instalação de 

semáforos no cruzamento com a rua Monte Líbano, para efetivar a mão dupla em toda 

a extensão;  

 Operação conjunta com Detran e Polícia Militar para fiscalização de veículos 

irregulares e motos com escapamento irregular ; 

 Modificação da operação de carga e descarga da Av. Alberto Braune e transversais; 

 Instalação de placas de estacionamento regulamentar de curta duração (46 unidades);  

 Aproveitamento de guardas municipais para aumentar o efetivo de agentes de 

trânsito;  

 Parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia com a disponibilização de um 

servidor para integrar as ações de monitoramento de trânsito com o auxílio da Cidade 

Inteligente; 

 Parceria com a PM e a delegacia de Polícia Civil para fornecimento de terminal de 

monitoramento de veículos através de OCR (reconhecimento ótico de caracteres);  

 Implantação de Sistema de controle semafórico centralizado, através da padronização 

dos equipamentos e conexão em rede para possibilitar a gestão remota da operação;  

 Implementação de sistema de talonário eletrônico de trânsito e transportes;  

 Elaboração de estudos e do termo de referência para contratação de empresa para 

operar o estacionamento rotativo-Consultoria técnica para a elaboração do edital e 

resposta aos questionamentos do TCE RJ acerca do referido edital; 

 Remoção de carros abandonados, Lei Cidade Limpa – 346 carros notificados e 76 

apreendidos;  

 Melhoria da barreira de contenção tipo Jersey no contrafluxo da RJ-150 (estrada do 

Amparo) para a Avenida Euterpe. 

 Sinalização vertical e horizontal em toda cidade-repintura e troca de placas e 

colocação de novas placas  

 Faixas elevadas de pedestres (traffic calming) na Avenida Julius Arp, na Rua General 

Osório e na Avenida Euterpe Friburguense; 
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 Fornecimento de equipamento de segurança para os agentes de trânsito motociclistas; 

 Realização de serviços de manutenção de grande parte da frota da Secretaria, 

contemplando o único caminhão com cesto elevatório do Município, e todas as motos 

da Pasta, que se encontravam inoperantes há mais de ano;  

 Aquisição de tintas para demarcação viária e manutenção da máquina de pintura 

viária, com especificação superior e agregado microesfera para efeito refletivo;  

 Realização de curso de formação capacitação e treinamento para guardas municipais 

poderem atuar na fiscalização do trânsito;  

 Realização de curso de reciclagem para todos os funcionários da SMOMU  

 Contratação de serviço terceirizado de reboque através de procedimento licitatório;  

 Aquisição de materiais operacionais e acessórios para sinalização viária vertical;  

 Aquisição de cones e gradis; 

 Aquisição de novos uniformes e acessórios para a guarda municipal e agentes de 

trânsito; 

 Aquisição de grupos semafóricos - peças de reposição imediata e estoque de 

controladoras semafóricas e placas de potência das marcas DIGICON S/A, que 

atendem a todos os semáforos do Município, que estava sem estoque há alguns anos 

na Secretaria, que terão entrega ainda no 1º semestre de 2019; 

 Contratação de empresa especializada para instalação e manutenção de sistema de 

câmeras de segurança, vigilância e monitoramento 24hs no pátio e sede da SMOMU; 

 Contratação de empresa especializada para instalação de sensores de avanço de sinal 

vermelho e vídeo monitoramento em semáforos do Município; 

 Implantação de Sinais de trânsito . 
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4.11 – Obras  

 

          Secretaria da mais alta importância para a manutenção da infraestrutura urbana e rural 

do município. Responsável pela efetivação de obras em geral, asfaltamento e manutenção de: 

estradas, calçadas, ruas, escolas, obras de contenção, redes águas pluviais, quadras esportivas 

e demais interferências que se façam necessárias ao bem estar da população e a estrutura 

urbana e rural de Nova Friburgo. 

Seguem algumas realizações no período 2017/2020, lembrando que, devido a abrangência de 
ações da Secretaria de Obras, seguem abaixo as principais ações:  

EXECUÇÃO DIRETA  

 Contenção da Pedra que estava apresentando risco para a comunidade - bairro Maria 

Tereza; 

 Restauração calçada com muro de contenção na margem do rio Bengalas – Duas 

Pedras Batalhão PM;  

  Servidão em escada ligando jardim dos Reis a Nova Suíça ; 

 Restauração de passarelas de madeira em diversos logradouros – principal ao lado da 

AFAPE -VIA EXPRESSA ; 

 Galeria de Águas Pluviais em Salinas -36m de adulas com 2,5x2,5m;  

 Manutenção de rede de águas pluviais – 3.000 manilhas;  

 Contenção com Muro em Gabião – cabeceira de ponte Stucky, Vargem Alta etc.;  

 Restauração de diversas ruas em paralelepípedo;  

 Resposta as chuvas, atendimento em Amparo, Vargem Alta, Centro,etc. ; 

 Projetos e Orçamento de contenções para solicitação e recursos junto ao Governo 

Federal – Obras no distrito de Amparo.  

 
EXECUÇÃO INDIRETA  

 Conclusão da obra da Rodoviária Urbana ; 
 Contenção Rua Chico Mendes – Finalizada;  

 Contenção na Rua Manoel Antônio Coutinho – Riograndina (  em andamento com 80% 

realizada ); 

 Conclusão  da creche João Batista Faria - Vilage; 

 Conclusão escola Juscelino Kubitschek – Varginha ;  

 Conclusão escola Izabel Jovelina Monteiro - no Rui Sanglard; 

 Conclusão da creche Iolanda da Silva - Santa Bernadete;  

 Conclusão da escola Victorino Bento de Toledo – São Lourenço; 

 Conclusão da creche Otelina Condack – Conquista; 

 Construção de Campo de Grama Sintética em Olaria e Catarcione – 90% pronta  

 Ginásio esportivo do Colégio Juscelino Kubitschek de Oliveira (Varginha) – em 

andamento  
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FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:   

 UBS Xingu, UBS Cordoeira, Anexo Raul Sertã,Rede de Esgoto Raul Sertã, Construção de 

Campo de Grama sintética( Catarcione e Olaria ) 

 Ciclofaixa  

 Casa de Passagem -Cascatinha ( em andamento )  

 
 

PARCERIAS  

 Convênio junto DER-RJ para fornecimento de material asfáltico para manutenção de 
vias;  

 Cooperação com Ministério de Desenvolvimento Regional e JICA -Japão -Integração de 
desastres Naturais.  

 

ACÕES FUTURAS  

 Contratação de equipe para manutenção asfáltica nas vias  
 Operação da Usina de Asfalto a Quente – Convênio DER-RJ  
 Construção de novas Redes de águas Pluviais – aproximadamente 1000 m este ano 
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4.12. Políticas sobre Drogas 

 

1º eixo: Programa prevenção nos bairros:   85% dos distritos  atendidos 

 Programa “Construindo o Futuro” :  Atuação nas escolas da rede de ensino, 

atendidas  mais duas mil crianças e jovens do 6º ao 9º ano das escolas  municipais . 

 

2° eixo: Acolhimento e cuidado: 

 Centro de Referência de Política sobre Drogas  
 
GRUPO A. A - ÁLCOOLICOS ANÔNIMOS: Aproximadamente 480 pessoas /ano 
 
GRUPO N. A – NARCÓTICOS ANÔNIMOS : Aproximadamente 1764 pessoas /ano 
 
GRUPO NAR-ANON – FAMILIARES DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS  : Aproximadamente 
480 pessoas / ano 
 
GRUPO AL- ANON – FAMILIARES DE ALCÓOLICOS ANÔNIMOS:  Aproximadamente 384 
pessoas/ ano 

 

 Doação imóvel  (casarão da antiga LBA)  pela união, para o município de Nova Friburgo 

para futuras instalações da Sec. de Políticas sobre Drogas, grupos de ajuda e Conselho 

municipal . 

 

Atendimento psicológico feito pela SEMPOD:  794  

Programa homem agressor :  156 atendimentos  

3º eixo: Reinserção social:  Criação da lei municipal  de reinserção social a dependentes 

químicos que estejam ou tenham passado por atendimento na SEMPOD.  Atuação no DEGASE, 

CRIAD. 
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4.13. SERVIÇOS PÚBLICOS  

          A Secretaria de Serviços Públicos é responsável por zelar pelo município de Nova 

Friburgo através da limpeza, varrição, manutenção dos próprios municipais e revitalização dos 

espaços públicos.  Sua atuação é de extrema importância por cuidar da infraestrutura 

vinculada à aparência e ao embelezamento da cidade . 

Ações no período 2017/2020:  

 Colocação e manutenção de 14.274 pontos de iluminação pública ; 

 Capina e limpeza externa nos colégios municipais 4 vezes ao ano; 

 Varrição, roçada e limpeza de bueiros, 205 bueiros reformados; 

 1250 viagens para recolhimento de detritos com caminhão vac’all retirados de 

unidades escolares e atendimentos a população de baixa renda;  

 1910 atendimentos entre podas e cortes de árvore em todo o município; 

 Plantio de mais 480 árvores nativas, cultivadas no Horto Municipal; 

 Manutenção contínua com pintura em pontes e praças; 

 3.543 sepultamentos nos Cemitérios Municipais, manutenção e conservação dos 

mesmos;  

 218.472 refeições servidas no restaurante popular para funcionários e população 

friburguense a um custo de R$ 2,50 a refeição. Vale citar que nesse período foi 

adquirido com recursos próprios: 1 freezer, 1 contêiner de lixo, aquisição de novos 

mobiliários e pintura; 

 Foram descarregados no aterro sanitário, mais de 18 mil toneladas de entulhos, 

resíduos de fossa e resíduos de poda; 

 Instalação de 43 bancos de concreto em praças, pontos de ônibus e espaços públicos 

em geral; 

Programa Vamos Florir – ( adoção de praças )  iniciativa realizada em parceria com a 

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo e Horto Municipal .  Revitalização 

através de convênio de doação/ adoção de 13 praças nos espaços públicos.  Há mais 4 em 

processo de análise.  Horto Municipal – Reformas com implantação de estufas para cultivo das 

plantas que compõem as praças da cidade.   

 Desinfecção das principais avenidas e praças públicas semanalmente, das ruas das 

comunidades de todo o município, dos CRAS, unidades de Saúde e espaço de 

convivência como prevenção ao Covid-19; 

 Utilização do caminhão pipa diariamente com o propósito de regar plantas das praças 

e logradouros públicos; 

 Desratização de bueiros e próprios municipais em toda a cidade. 

 

Ações indiretas:  

Acompanhamento da colocação de lâmpadas de led para iluminação pública. Projeto especial 

de adesão de ata. 
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4.14. Desenvolvimento Econômico  

          A Subsecretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico está vinculada à 

Secretaria de Finanças e tem atuação na promoção e interlocução com os setores produtivos, 

a fim de fomentar melhorias no ambiente de negócios, bem como atrair empresas e 

investimentos, estabelecendo parcerias produtivas para o município. Promove análises e 

estudos de viabilidade para iniciativas empreendedoras com integração entre vários setores da 

administração pública. Atua com relevância no estudo de convênios e no estabelecimento de 

parcerias estratégicas.                    

          Além disso, a Subsecretaria estimula a formalização de pequenas e médias empresas 

estabelecidas na cidade, criando facilitadores que garantem mais agilidade na emissão de 

alvarás e licenças concedidas pela Prefeitura. Também promove a articulação com vários entes 

corporativos e da área financeira para a redução da informalidade no município, promovendo 

o acesso às leis de incentivos fiscais municipais, estaduais e federais e a créditos subsidiados. 

Devido à importância desta subsecretaria, estuda-se torná-la uma secretaria. 

Ações realizadas:  

 Levantamento dos CNPJs do município, com objetivo de identificar as concentrações de 
atividades empresariais e econômicas, por área de atuação, para permitir inteligência de 
gestão, planejamento de atração de recursos, financiamentos, parcerias e convênios em 
estímulo ao desenvolvimento da cidade;  

 
 Desenvolvimento do Protocolo de Intenções e convênios de projetos com a Universidade 

Federal Fluminense, em áreas de atuação estratégica e capacitação para Nova Friburgo; 
 

 Lançamento do Plano Nova Friburgo 2030: atualização do plano de desenvolvimento 
municipal, definido pelo CODENF (Conselho de Desenvolvimento de Nova Friburgo) até 2020. 
A ação será continuada e é feita em parceria com as instituições, objetivando o 
fortalecimento das relações industriais, comerciais e sociais; 

 
 Criação da Nova Friburgo FilmCommision, investimento na economia criativa da cultura para 

o desenvolvimento regional e municipal, resultando na atração de filmagens e produções em 
nossa cidade, com investimentos externos que em 2019 já ultrapassam 4milhões de reais; 

 
 Parceria com a AGERIO para promoção do RIO EM AÇÃO, junto com o BNDES, CAIXA, FINEP, 

SEBRAE, e BANCO DO BRASIL; 
 

 Desenvolvimento e aprovação do projeto “Polo Empresarial de Base Tecnológica e Economia 
Criativa” (em fase final, ainda não implementado); 

 

 Encaminhamento dos projetos de “Gestão da Saúde”, “COVID19” e “Medida para o 
Desenvolvimento Econômico”.  

 

 Coordenação da estruturação dos protocolos de Biossegurança de prevenção ao COVID.19 
para os setores econômicos da cidade.   
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5. Considerações  Finais 

 
          As Secretarias constantes neste documento são aquelas que prestam serviços e tem 

relação direta com a população. As Secretarias que compõem a estrutura interna, responsáveis 

pela dinâmica do movimento da máquina pública nos setores de Finanças, Controladoria, 

Administração, Infraestrutura e Logística, Casa Civil, Governo, Gabinete, entre outras, não 

constam deste documento, por haver um entendimento de que as suas propostas, são 

inerentes às boas práticas da gestão pública, buscam qualidade dos processos e 

aprimoramento dos serviços, além de contribuir para o desempenho da administração de 

forma geral, com influência em todas as secretarias. A Secretaria de Defesa Civil, também não 

consta neste documento, por ter protocolos de atuação definidos. 

          Preciso esclarecer que as contas de 2018 não foram aprovadas pela Câmara Municipal, 

pois o Tribunal de Contas e o Legislativo entenderam ter excedido o limite permitido de gastos, 

pela utilização de recursos públicos nas áreas de educação e saúde.  Segundo o entendimento 

da procuradoria e controladoria municipais, houve erro de interpretação numa falha 

administrativa, já que não houve, em nenhum momento, dolo ou ilegalidade alguma nos 

procedimentos e sim, o firme propósito de aplicar em serviços essenciais ao município, o que 

foi feito com muita transparência e responsabilidade pública.  

          O que me move é o olhar para o passado, por todos aqueles que moraram aqui, 

formaram as suas famílias, dedicaram sua vida a essa cidade, e o olhar para o futuro, com a 

clara consciência de estar contribuindo e empenhando todos os meus esforços por esta 

cidade, para que seja cada vez melhor para nossos filhos, netos e futuras gerações.  

          Tenho esperança na força do diálogo e acredito profundamente no poder das parcerias 

efetivas.  A veia propulsora que move Nova Friburgo, constitui-se no espírito de integração dos 

setores produtivos com os serviços públicos existentes.  Tenho a convicção de que a força de 

nossa cidade se dá através de seus moradores e os seus compromissos com o local onde 

moram.  

          Desejo manifestar a minha gratidão ao vice-prefeito Marcelo Braune, um amigo que fiz 

na política. Abrilhantou o nosso governo com sua atuação, inicialmente pelo trabalho inovador 

na regularização fundiária, com a resolução da moradia social a mais de 1.800 famílias 

friburguenses. Companheiro, Marcelo assumiu a Secretaria de Saúde em julho de 2019 e tem 

administrado a pandemia do Covid.19, juntamente com a equipe da saúde, através de um 

desempenho equilibrado e responsável. 

          A minha amada esposa Cristina, presença marcante em minha vida, agradeço o apoio em 

ações voluntárias como a coordenação do bicentenário de Nova Friburgo, a ação social 

“Cidade Solidária”, a gestão do projeto “ Nova Friburgo Criativa” , a criação da “Rede Solidária” 

com as entidades que realizam trabalho de proteção social e o “Guardiões dos Idosos”, ação 

social que colocou Nova Friburgo como único município do estado do Rio de Janeiro a 

concorrer ao prêmio Prêmio “Boas Práticas em Políticas Familiares” do Governo Federal, com 

resultado previsto para dezembro de 2020. 
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          Agradeço ao meu filho Octavio, que está ao meu lado emprestando a sua competência 

profissional voluntária e seu incentivo, decisivos na minha caminhada. A minha filha Renata, 

que ilumina a minha vida com seu sorriso, suas palavras de carinho e sua sabedoria. Ao meu 

neto Antonio, agradeço todos os dias a sua presença, trazendo a leveza e a pureza, necessários 

ao equilíbrio dos meus dias. 

          Com o apoio da família, de meus companheiros do exercício diário da vida pública, dos 

parceiros e a grande motivação para cuidar da cidade que nasci e que tanto acredito, reúno as 

forças e a determinação para exercer a trajetória corajosa, de dedicação integral e incansável 

que é ser prefeito de Nova Friburgo. 

          Sou candidato à reeleição porque quero muito dar continuidade às iniciativas que, com 

muito esforço e determinação, foram implementadas na minha gestão. Agora, com a equipe 

ajustada ao modelo de administração que acredito, temos trabalhado com muita disposição 

para lidar continuamente com os desafios do cenário municipal.  Tenho plena convicção na 

efetividade do prosseguimento de uma administração voltada para um ciclo de 

desenvolvimento sustentável e que tenha em seu perfil de atuação a busca do diálogo, do 

exercício diário da empatia e da colaboração, da convergência de esforços e da busca de 

investimentos para solidificar uma matriz econômica compatível com a demanda dos diversos 

setores produtivos do município .  

          Nova Friburgo tem em sua história, desde a sua fundação, a característica de um local 

acolhedor, ao receber pessoas de outros países e regiões, que chegaram de forma crescente 

através dos tempos, e aqui criaram as suas raízes. Nova Friburgo é uma cidade plural, e juntos, 

todos nós, cada um na sua área de atuação, podemos fazer da nossa cidade um lugar cada vez 

mais especial.        

 

Renato Pinheiro Bravo 

Prefeito e candidato à reeleição 

Outubro/ 2020.       

 


