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PLANO DE GOVERNO
Friburgo Operária é o programa de governo pautado na
construção de uma cidade para o povo que sofre e luta
contra as desigualdades sociais, a opressão e a exploração,
em uma alternativa socialista. É a autêntica mudança,
porque se baseia na organização e na mobilização da classe
trabalhadora e da população dos bairros.
Hugo Moreno é candidato a Prefeito e apresenta os 16
pontos para a cidade:

1. Revogação de todos os contratos de aluguel de imóveis
nos quais funcionem repartições municipais, com a
reversão do valor economizado para a valorização dos
salários dos servidores públicos;

2. defesa incondicional da estabilidade no serviço público
em contraposição ao aparelhamento político, com a
articulação de planos de cargos e salários para todas as
categorias do funcionalismo e o fortalecimento da regra do
concurso público;
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3. construção permanente dos conselhos populares, com
a defesa do caráter deliberativo de todas as decisões sem
a interferência da Chefia do Poder Executivo;

4. coordenação das políticas públicas relacionadas ao
enfrentamento da pandemia, com a definição de critérios
científicos e multidisciplinares que priorizem a vida, a
dignidade humana e a proteção social das parcelas mais
vuneráveis da população;

5. defesa do SUS contra a privatização do setor por meio
de OSs e terceirizações, com a priorização da rede de
atenção básica e da estratégia de saúde da família como
diretriz da política de saúde;

6. compromisso com a luta pela estabilidade no emprego
contra as demissões em massa decorrentes da crise social
e do desemprego estrutural, com a garantia de segurança
alimentar e proteção social por meio do Cartão Operário;

7. luta pela criação da Universidade de Nova Friburgo,
pública e autônoma, com a articulação dos cursos
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universitários a partir das potencialidades ecológicas
regionais;

8. compromisso com a educação pública, gratuita,
inclusiva e de qualidade, com a implementação da gestão
democrática pautada no diálogo entre toda a comunidade
escolar envolvida e a ampliação de vagas na Educação
Infantil, no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens
e Adultos;

9. implementação de política ambiental voltada à
preservação florestal e à defesa dos direitos dos animais,
com o combate frontal às queimadas e à especulação
imobiliária mediante a proteção dos mananciais;

10. implementação de política habitacional voltada ao
pleno acesso ao direito à moradia, com o financiamento
direto do governo às iniciativas de habitação popular de
interesse social;

11. implementação de Plano de Mobilidade Urbana apto a
contemplar o transporte de massa e os modais
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sustentáveis, com a garantia de participação da classe
trabalhadora sem a interferência de interesses
corporativos privados;

12. estatização – sob controle popular -- dos serviços
públicos de água e esgoto, transporte coletivo e coleta de
lixo, com a garantia de estabilidade no emprego dos atuais
trabalhadores do setor, a melhoria progressiva da
prestação dos serviços à população e o preço justo das
tarifas;

13. compromisso com a instalação de atendimento
bancário oficial na unidade do CEASA-Conquista, com a
facilitação do acesso da agricultura familiar ao PRONAF e a
democratização da internet banda larga em todo o
território do município;

14. garantia de financiamento direto da cultura popular,
com o compromisso de dotação específica do Orçamento
Público para as entidades do setor e a gestão participativa
do Fundo Municipal de Cultura;
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15. construção da Fábrica de Cultura, área contígua ao
Centro e articulada com as diretrizes estratégicas do Plano
de Mobilidade Urbana, com o fito de garantir espaço
urbano para a produção de eventos de grande público e a
alocação dos barracões das escolas de samba;

16. expropriação da Fábrica Ypu, com a criação da Cidade
Operária, complexo cultural, educacional e esportivo de
formação, ensino e memória da classe trabalhadora
friburguense.

