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Exames demorados, filas de esp- 

era gigantescas, falta de remédios e  

estrutura precária são alguns dos 

 problemas da saúde pública. Para um atendimento digno, eficiente e sem longas 

filas de espera, são necessários investimentos, responsabilidade social e gestão 

inteligente.  

O objetivo precisa ir além de cimento e pedra para construção de unidades 

de atendimento, é imperioso fortalecer o respeito ao indivíduo, seu direito à saúde 

alicerçados em um atendimento eficiente. 

A vocação e prazer de atuar pelo SUS inerentes ao candidato da chapa 

majoritária, ante a grave crise de saúde pública que o município enfrenta, 

fortaleceram e encorajaram a disputa da coligação ao pleito eleitoral no Município 

de Nova Friburgo, a fim de que a população friburguense tenha tranquilidade a ter 

acesso ao serviço de saúde público. Desta forma, é apresentado abaixo a 

plataforma do Doutor Luis Fernando para a saúde, as quais determinam as 

diretrizes essenciais de um atendimento que corresponda aos impostos pagos 

pela população: 

• Assistência Social no Primeiro Atendimento – Tão importante quanto a 

saúde, é primordial o respeito no atendimento ao paciente que se dirige com 

alguma morbidade ao Hospital Raul Sertã. Portanto, a atuação de agentes 

especializadas na cordialidade da recepção é sinônimo de humanização, 

conferindo o mínimo de dignidade ao usuário do SUS, retribuindo com presteza os 

impostos pagos pelos cidadãos. 

• Priorização do Atendimento Ambulatorial – Ciclo de anual atendimento de 

pacientes assintomáticos através de mecanismos de SMS e aplicativos, 

agendando consultas e exames de rotina, a fim de prevenir doenças. 

• Informatização da Saúde – Banco de dados, preservado pelo sigilo, 

responsável por armazenar todas as informações médicas de pacientes, a fim de 

uma atuação eficiente no combate a doenças. 

• Consórcio Intermunicipal da Saúde – Criação de uma entidade com 

personalidade jurídica própria, a fim especializar o serviços de saúde regionais, 

aperfeiçoar cada ente em uma unidade de atuação, além de um núcleo de 

urgência para cada município, distribuindo solidariamente as demandas  

do serviços de saúde. 

• Expansão do programa melhor em casa - Aumentar 

  o atendimento ao idoso acamado. 

 



• Atendimentos Especializados –  

Contratação e valorização dos médi- 

cos especialistas da saúde secundá- 

ria no atendimento ambulatorial.  

• Eficiência nas Cirurgias Eletivas – Criação de metas para realização dos 

procedimentos e extinção das longas filas de espera para realização dos 

procedimentos cirúrgicos. 

• Criação de clínicas de estratégias de saúde da família. 

• Fortalecimento do quadro funcional de agentes de combate a endemias -  

com o aumento do número de vagas no seguimento e valorização dos 

vencimentos.  

• Plano de Carreira para os Profissionais da Saúde – Valorização dos 

vencimentos e estabilidade no cargo. 

• Farmácia popular - Distribuição de medicamentos prescritos pelas unidades 

de atuação do SUS concentradas nos postos de saúde, onde o paciente tenha 

acesso imediato aos insumos. 

• Reforço na Regionalização do Plano de Saúde Familiar – integração do 

Agente Comunitário de Saúde qualificado, sendo responsável pelo 

acompanhamento das famílias que vivem no seu território de atuação. Ele é 

necessariamente um morador da localidade onde trabalha e, por isso, está 

totalmente identificado com a sua comunidade, com seus valores, seus costumes 

e sua linguagem. Sua capacidade de liderança se converte em ações que 

melhoram as condições de vida e de saúde da comunidade. 

• Postos de saúde 24 Horas – Ativação de maneira contínua dos postos de 

saúde de Olaria, Lumiar e Conquista com atendimento médico de plantão. 

• Valorização das equipes multidisciplinares – Com treinamentos, protocolos 

e vencimentos dignos. 

• Criação do Hospital da Criança e do Hospital do Olho na extensão da Praça 

do Suspiro. 

• Centro de reabilitação especializado para idosos e pós-traumáticos. 

• Ambulância em todos os postos de saúde. 

• Condições estruturais para o armazenamento de vacinas nos postos de 

saúde. 

• Criação do programa  

Melhor Idade com Dignidade - Criar centro de  
reabilitação médico especializado para idosos  
   e pós-traumáticos. 

 

 



A agricultura familiar  

é uma das mais dinâmi- 

cas e diversificadas do estado. Por conta disso, a geração de emprego e renda na 

atividade é contínua, trazendo impactos positivos tanto na economia quanto no 

turismo e outros setores do município.  

Essa atividade mantém os jovens no campo, evita o êxodo rural e gera 

oportunidade para quem vive no campo.  

Por tanta importância, são essenciais ações voltadas:  

• Ao fortalecimento da agricultura familiar, incentivo ao produtor através da 

facilidade de acesso ao crédito rural; 

• Fortalecimento da pesquisa no setor, ampliando a parceria com Ibelga de 

Salinas e Vargem  Alta; 

• Equipe de zeladoria exclusiva para manter as estradas vicinais com 

capacidade de escoar a produção agrícola; 

• A proteção e valorização das mulheres do campo; 

• Disponibilização de patrulha mecanizada para apoiar o escoamento do 

produtor rural. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quando falamos em cultura como política pública, devemos considerar o 

papel do poder público para oferecer mecanismos de preservação e incentivo as 

diversas formas de manifestação cultural. Com seu direito assegurado por lei, a 

cultura é um importante meio de obtenção do conhecimento e mantém estreita 

relação com a educação. 

E para que a cultura friburguense seja valorizada e incentivada é necessário, 

antes, conhecer os desafios e as potencialidades culturais do nosso município, e a 

partir deles planejar os melhores caminhos para a valorização do patrimônio 

cultural: museus, construções históricas, bibliotecas, casas de cultura, salas de 

espetáculos, feiras culturais, festas populares entre muitos outros como:  

• Implantar o Museu da História de Nova Friburgo; 

• Criar o Centro da Memória da Dramaturgia Friburguense; 

• Realizar em diversos pontos do município uma ampla  

programação de difusão cultural; 

• Concurso literário com estudantes das Escolas Municipais; 

• Valorização das bandas musicais; 

• Implantação de projetos musicais nos bairros; 

• Valorização do músicos locais; 

• Reabertura do Centro de Artes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O governo municipal é res- 

ponsável por vários serviços 

que podem facilitar ou dificul- 

tar o desenvolvimento dos negócios e a atração ou permanência de empresas no 

Município de Nova Friburgo. Assim, para aumentar a produtividade da nossa 

economia, gerar mais empregos e negócios, é preciso incentivar o comércio local 

e os autônomos, coordenar e financiar a implantação de projetos de 

desenvolvimento da economia local, além de prover incentivos fiscais.  

É fundamental que o governo desenvolva parcerias com empresas e 

organizações sem fins lucrativos, engaje o setor empresarial, grupos da 

sociedade civil e cidadãos, no geral, no processo de planejamento do 

desenvolvimento econômico. Como também: 

• Criar uma plataforma de comunicação multicanal colaborativa; 

• Criar um observatório receptor de ideias para atrair talentos das atividades 

criativas e empreendedoras das regiões da cidade a ser instalado nos bairros; 

• Criar, em parceria com a iniciativa privada, um pólo de capacitação e pré-

formação para segmentos do audiovisual. 

• Criação do estacionamento rotativo nas vias municipais de maior acesso 

integrado ao Programa Jovem Aprendiz;  

• Criar núcleo de empreendedorismo em cada Administração Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A educação é a base  

para o desenvolvimento 

 social, econômico e cultural de qualquer sociedade. Apenas através desta é 

possível reduzir as desigualdades sociais e a violência, combater a pobreza, 

promover a saúde e o crescimento econômico como um todo.  

Mas, como alcançar a qualidade na educação? 

É preciso investir na capacitação e valorização dos professores, desenvolver 

habilidades sócio emocionais nos alunos, inserir a tecnologia na sala de aula, usar 

materiais didáticos contextualizados e, principalmente, melhorar o ambiente 

educativo. A escola precisa ser um lugar onde o respeito entre alunos e 

educadores prevaleça. Portanto, são essenciais medidas como: 

• Criação do Centro de Apoio e Inovação para professores e equipes 

escolares; 

• Ampliar o acesso à educação integral; 

• Construção de novas unidades escolares; 

• Reabertura de escolas desativadas; 

• Construção de creches que atendam  a demanda das regiões do município;  

• Fornecimento de Merenda escolar de qualidade que satisfaça as 

necessidades nutricionais dos alunos; 

• Climatização das salas de aula; 

• Criar a CASA DA CRIANÇA - local para imersão em idiomas, esportes, arte e 

cultura. Os alunos que se destacarem serão disponibilizadas ajudas de custos 

para participarem de competições e apresentações; 

• Concursos de contos e poesias com Festivais literários e saraus de poesia 

entre as Escolas Municipais, sendo os melhores trabalhos contemplados com 

publicação de suas obras e participação em bienais do livro, a fim de estimular a 

leitura no Município de Nova Friburgo mantendo a sua tradição literária e  

poética; 

• Material didático de qualidade; 

• Criação do Colégio Militar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

A prática esportiva traz longevidade e melhora a qualidade de vida. Além do 

mais, quando se fala em sociedade, o esporte assume um papel fundamental na 

solução de diversas problemáticas, fazendo-se necessário como uma questão 

pública, principalmente, via de regra, colaborar para a formação dos cidadãos e 

para promover a inclusão social.  

Nesse sentido, a atuação do poder público na construção e revitalização de 

centros esportivos, bem como na organização de eventos esportivos se torna 

imprescindível para a valorização e estímulo ao avanço do esporte em Nova 

Friburgo, como:  

• Construção de Quadras Esportivas nos espaços públicos municipais, com 

profissionais habilitados; 

• Ampliar e melhorar o esporte nas escolas públicas municipais; 

• Ampliar obras de infraestrutura e contemplar convênios com clubes de 

futebol, academias da Comunidade e outros equipamentos municipais; 

• Ampliar a oferta esportiva no contraturno escolar e no período de férias 

escolares mantendo o fornecimento da merenda escolar; 

• Ampliar o acesso à atividade física esportiva, gratuita e monitorada para a 

população; 

• Incentivo aos esportistas profissionais e a carreira de jovens; 

• Construção de complexo esportivo no Alto de Olaria e Alto do Floresta; 

• Retorno das olimpíadas estudantis; 

• Criação da agenda esportiva municipal, a fim de fomentar e divulgar as 

atividades disponíveis para a população. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gerir uma cidade não é tarefa fácil.  

Exige preparação, conhecimento e mui- 

to comprometimento. Por isso, é necessá- 

rio escolher as pessoas mais preparadas possíveis para alcançar uma gestão 

mais próxima de ser satisfatória, isto é, aquela que apresente a melhor relação 

entre recursos, ações e resultados. 

Para alcançar formas mais eficientes de gestão municipal é preciso reduzir a 

burocracia e ter mais agilidade na implementação de projetos e resolução de 

processos, melhorar a comunicação interna e incentivar a cultura da inovação.  

Ampliar os acordos bilaterais entre cidades-irmãs, bem como as cooperações 

técnicas estabelecidas com outras cidades. Sendo primordiais metodologias:  

• Fortalecer o valor dos servidores de carreira  na gestão - Com 

implementação de programas de aperfeiçoamento profissional e evolução nas 

carreiras administrativas; 

• Implementação do processo administrativo digital - A fim de que em todas as 

secretárias alcancem o máximo de eficiência na tramitação dos procedimentos; 

• Ocupação das secretarias com base em critérios técnicos - Valorização do 

funcionalismo e escolha com base em profissionais fichas limpas; 

• Implantação do Pregão Eletrônico - Tornando transparente e eficiente a 

aquisição de produtos e prestação de serviços pelo município;  

• Desenvolver programa estruturado de evolução das carreiras públicas 

municipais com base na meritocracia; 

• Valorização dos cargos, empregos e funções públicas com vencimentos 

equivalentes às atividades exercidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O desenvolvimento socioeconômico de uma região está diretamente ligado à 

infraestrutura. Saneamento, transporte, energia, educação, saúde e 

telecomunicação precisam caminhar juntos. Para isso, é necessário planejamento 

e uso transparente dos recursos públicos.  

Do mesmo modo, ouvir as necessidades sociais e econômicas da população são 

fundamentais, mas, além de ouvir, são necessárias realizar ações voltadas: 

• À Manutenção das vias do município; 

• À Reativação da usina de asfalto, mantendo sob responsabilidade do 

município, adotando políticas de infraestrutura, a fim de atender às necessidades 

de Nova Friburgo e, mediante contrapartida, os municípios vizinhos; 

• À estruturação da acessibilidade para portadores de necessidades 

especiais nas vias públicas; 

• Ao aprimoramento do sistema de iluminação pública por meio de energia 

solar, a fim de reduzir o custo de manutenção, consumo de energia e, 

consequentemente, o valor da contribuição de iluminação pública pagas pela 

população; 

• Construção de galerias a fim de reduzir pontos de alagamentos no Município 

de Nova Friburgo; 

• Obras de contenção e políticas voltadas à área de habitação, a fim de 

proteger a população das áreas de risco ou mesmo oferecer moradia em local 

seguro, dando dignidade e bem-estar às famílias friburguenses. Os recursos 

serão oriundos de verbas federais por meio de emendas parlamentares e projetos 

dirigidos ao MDR (Ministério de Desenvolvimento Regional). 

• Diminuição do pátio da Secretaria de Mobilidade Urbana, situada em Olaria, 

com objetivo da construção de um estacionamento público que também receba 

veículos de grande porte; 

 

 

 

 

 

 



Você sabia que o poder público 

 tem o dever de atuar na defesa do  

meio ambiente? Através de políti- 

cas públicas, os governos devem 

 preservar e restaurar processos  

ecológicos essenciais. Claro que a sociedade civil tem papel fundamental nesse 

processo. Porém, só com planejamento urbano adequado, por exemplo, é possível 

evitar a degradação de áreas verdes.  

É preciso incentivar à utilização de energia limpa, conscientizar a população 

e implantar a educação ambiental nas escolas para melhorar a relação homem x 

natureza, sendo essenciais:  

• Implantar novos parques e áreas verdes nas regiões menos arborizadas e 

mais sujeitas à ocupação irregular, ao açoreamento, deslizamentos e à poluição 

do ar enfatizando o caráter ecológico da cidade; 

• Programa de combate aos desmatamentos e loteamentos clandestinos; 

• Acelerar a educação ambiental no âmbito municipal por meio da 

implantação de núcleos de educação, EcoBrinquedotecas, projetos de monitoria 

ambiental, programas de premiações, certificações, incentivos e estímulos para 

práticas sustentáveis; 

• Implantar um programa de monitoramento veicular municipal para os ônibus 

e os veículos de transporte de carga movidos a diesel; 

• Implantar um programa de prevenção e combate às queimadas; 

• Criar e ampliar programas de Recuperação Ambiental de Cursos D´Água e 

Fundos de Vale, limpeza e despoluição de nascentes, córregos e rios; 

• Reforma do Parque Municipal Juarez Frotté, com cursos de educação 

ambiental; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Além do tratamento, distribuição de água potável, coleta e tratamento de 

esgoto, o saneamento básico engloba serviços como limpeza urbana, manejo de 

resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. Portanto, são serviços essenciais 

para a melhoria da qualidade de vida da população, prevenção de doenças e 

desenvolvimento econômico e social do Município de Nova Friburgo. 

Saneamento básico  é um relevante seguimento o qual depende inteiramente 

de investimentos financeiros e da boa administração pública. Desta forma, 

tornam-se imperiosas medidas estratégicas no setor: 

• Fortalecimento da AMAE como autarquia com propulsão autônoma, formada 

por profissionais de carreira com discricionariedade técnica, preparados para 

fiscalizar de modo efetivo o serviço de abastecimento de água potável e 

tratamento do esgoto. 

• Aplicação da Lei nº 12.305/10, para o fortalecimento da coleta seletiva em 

todos os bairros a fim de diminuir a degradação do solo pelo aterro sanitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Já imaginou morar  

em uma cidade onde o 

 transporte público se- 

ja de qualidade? Veículos sempre limpos, confortáveis, modernos e seguros, com 

horários que atendam a todas as localidades, mesmo as mais distantes, sem 

estarem superlotados ou atrasados? Tudo isso com uma passagem justa e 

acessível?  

Nova Friburgo tem todo esse potencial! Mas são necessárias medidas 

acertadas a fim de que o usuário tenha um serviço eficiente, as quais incluem: 

• Criação de um núcleo de controle dos serviços de transporte, o qual será 

localizado na estação livre.  

• Reformulação do Transporte Público com a criação de Autarquia Municipal; 

• Em parceria com o Governo do Estado, por intermédio do DETRAN, 

viabilizar espaços municipais para a criação de Centros de Treinamento e 

Exames; 

• Implantar miniterminais de cargas em áreas de maior concentração para 

pequenos e médios estabelecimentos comerciais; 

• Criar um comitê multissetorial de cargas; 

• Criar os Conselhos de Prevenção e Segurança no Trânsito e o de 

Transportes e Trânsito; 

• Ampliar o número de linhas de ônibus; 

• Elaborar lotes de transporte público com linhas interbairros a fim de 

viabilizar deslocamento com agilidade e tarifa reduzida, sem interferir na tarifa 

única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO 



 

 

 

Teleférico, Três Picos, Cão Sentado, Country Clube, Lumiar e São Pedro da 

Serra. Além de cachoeiras, belas paisagens, pontos turísticos variados e 

restaurantes que compõem um circuito gastronômico fantástico, Nova Friburgo é 

também polo da moda íntima. 

Mas, nos últimos anos, todo esse potencial turístico vem sendo desperdiçado 

por problemas estruturais, falta de investimentos no setor e de um plano de 

marketing eficiente.  

• Para aumentar o fluxo turístico no município o setor público, privado, 

instituições de ensino e associações devem trabalhar em conjunto. É fundamental 

investir em capacitação, melhorar a infraestrutura, criar eventos e, 

principalmente, promover a cidade através de uma comunicação clara, objetiva e 

eficaz.  

• Dar identidade ao município - Com a construção dos Portais de Entrada da 

Cidade nas fronteiras principais com os municípios vizinhos; 

Recuperação de pontos turísticos e monumentos representativos do 

município de Nova Friburgo tais como o Véu das Noivas, Cão Sentado, Trilhas, 

Rios,etc; 

• Promover Ações integradas de hospitalidade, motivando e educando nas 

escolas de primeiro e segundos graus, taxistas, atendentes e outros profissionais 

para tratar o turista com cordialidade e atenção; 

• Implementar uma política arrojada de divulgação da marca, do selo Cidade 

de Nova Friburgo junto aos principais países e regiões emissores de turistas; 

Retorno do calendário municipal de eventos; 

         • Valorização do guia turístico; 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 

Adotar na Guarda Municipal o modelo de policiamento orientado para 

problemas urbanos geradores de insatisfação na população; 

Aumento de efetivo e valorização da Guarda Municipal; 

 

DEFESA CIVIL 

Capacitar e treinar os coordenadores das Subprefeituras para o Programa de 

Formação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil. 

  

 PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  

 Criar um Centro Regional de Atendimento a Crianças e Adolescentes; 

 Implantar programas de reestruturação familiar; 

Implantar unidades do restaurante popular nos distritos com maiores índices 

de vulnerabilidade social; 

Unificar o cadastro dos beneficiários dos programas de transferência de 

renda; 

Reestruturação do restaurante popular. 

 

IDOSOS 

Fortalecer os Centros de Convivência de Idosos; 

Criar o Programa Acompanhante de idosos fragilizados; 

Ampliar as unidades de referência à saúde do idoso integradas às Unidades 

Básicas de Saúde e inserir profissionais gestores especializados em todos os 

serviços de atenção ao idoso. 

 

JUVENTUDE 

Criar a Virada Jovens Empreendedores no âmbito das subprefeituras; 

Criação de um centro tecnológico, através de parceria com o CEFET e UERJ 

nas áreas de engenharia da computação e análise de sistemas, conferindo uma 

carta de apoio financeiro para  que os jovens se especializem e estruturem toda 

gestão tecnológica informatizada do município, substituindo os gastos milionários 

do município com sistemas de automação de gestão pública. 

 

 



coligação PROS-PTB-DC
esse foi o resumo das propostas da


