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Este Plano de Governo, que ora apresentamos, contou com total dedicação minha e de meus 

colaboradores, além de diversos seguimentos da sociedade friburguense, através de um processo 

democrático e participativo com objetivo de elaborar propostas viáveis para o desenvolvimento de Nova 

Friburgo, de formas a permitir que nosso município volte a crescer, recuperando a posição de destaque que 

outrora ocupava no cenário estadual, nacional e até mesmo internacional. 

Há muito a ser feito por Nova Friburgo. Para sair da atual estagnação é preciso apoiar os 

empreendedores locais, preservando empregos e renda, pensar no futuro de nossas gerações com muita 

garra, coragem e disposição para mudar, como só quem tem muito amor por nosso município se dispõe a 

realizar. Esse desafio em função da pandemia, exige novas políticas pública! 

Sou SÉRGIO LOUBACK, nascido em Nova Friburgo, em 09 de setembro de 1963. Casado com 

Natacha, desde 1997, com quem tenho uma filha, Rebeca, de 16 anos. Sou pai também de Rhayanne, de 32 

anos, fruto de meu primeiro casamento. Formei-me advogado aos 52 anos, quando com apoio de minha 

amada esposa Natacha, resolvi retomar os estudos, interrompidos por conta do trabalho quando ainda era 

bem jovem. Com uma trajetória de luta e muito esforço, ingressei na política em 2009, trabalhando como 

assessor parlamentar na Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Depois fui convidado a ocupar cargos 

importantes da administração municipal, tendo estado na linha de frente, como subsecretário de Serviços 

Públicos, em um dos momentos mais complicados da história de Nova Friburgo, que foi a tragédia climática 

de 2011. Em 2012, candidatei-me a vereador de Nova Friburgo pela primeira vez, sendo eleito como primeiro 

suplente na coligação PPS/PRTB/PSC. No ano de 2014, fui convidado a trabalhar na Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Logística, pela qual fiquei responsável pelos processos relacionados à Secretaria Municipal 

de Saúde. Desliguei-me temporariamente da administração municipal para assumir, como suplente, o cargo 

de vereador. Após 10 meses no Legislativo, com o retorno do vereador titular, voltei para a prefeitura como 

Secretário Municipal de Serviços Públicos, em 2016, ano em que também concorri ao Legislativo Municipal. 

Fui eleito o quarto vereador mais votado, pela coligação PSC/PTN. Assumi o mandato em 2017, em 2018 

concorri ao pleito de deputado estadual. Minha candidatura à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro (Alerj) me rendeu a posição de primeiro suplente pelo PSC. Assumi o cargo de deputado estadual em 

26 de março de 2019, tendo como compromisso trabalhar para o desenvolvimento do estado e, 

principalmente por Nova Friburgo e os municípios da Região Serrana. 

  Este documento sintetiza um sonho de que é possível conseguirmos construir um município 

para as pessoas que se orgulhem de sua terra natal. 

Buscamos um Município Sustentável, objetivando o bem estar de seu povo fazendo de Nova 

Friburgo uma verdadeira cidade para as pessoas. 

Naturalmente, este Plano de Governo continuará a receber mais propostas durante a 

campanha eleitoral, através de nossas redes sociais e no contato direto com o cidadão. Esse é o 

compromisso de Sérgio Louback e Márcia Carestiato, para os próximos 4 (quatro) anos com a sociedade 

friburguense, em prol de um trabalho sério e incansável para tornar nossa cidade cada vez mais próspera, 

inovadora, sustentável, integrada, inclusiva, participativa e transparente. 

  Para chegarmos a este Plano de Governo apresentamos um resumo das principais 

propostas da coligação A FORÇA DA FAMÍLIA FRIBURGUENSE, que une os partidos PSC, PL e PSDB, segundo 

os seguintes temas. 
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Educação / Ciência e Tecnologia 

Uma Educação inclusiva, de qualidade e adaptada para os dias atuais no pós pandemia do COVID-

19 (Novo Coronavírus) é hoje um desafio que temos que enfrentar com muita garra e determinação, no 

entanto em nosso Plano de Governo, ainda em construção, temos tido o cuidado para que as propostas 

sejam coerentes e realistas, de acordo com os levantamentos realizados. 

 Trabalhar efetivamente para o cumprimento das metas constantes dos Planos Nacional e Municipal 

de Educação;  

 Trabalhar efetivamente pela qualidade da Merenda Escolar com ampla fiscalização das 

comunidades e dos Conselhos Municipais;  

 Priorizar a Escola Integral na medida do possível, de forma a tirar as crianças da rua, garantindo 

uma educação inclusiva, melhorando a relação do número de professores de apoio;  

 Buscar ampliar as ações de convênios, visando a melhoria das unidades da rede municipal; 

 Promover as reformas prioritárias das unidades escolares, após ampla discussão com as 

comunidades, revitalizando as Unidades Escolares do Município de Nova Friburgo, utilizando as 

cores do município, criando uma identidade visual, com placas contendo o brasão do município e 

nome da unidade escolar;  

 Disponibilizar profissionais da Secretaria de Saúde, e outras para diagnóstico, orientação e suporte 

terapêutico para alunos com necessidades especiais, visando a inclusão em escola convencional;  

 Implantação de um programa bilíngue opcional na rede pública municipal, incluindo 

aperfeiçoamento acadêmico dos professores, sobretudo na fluência da língua inglesa; 

 Implantação de um programa de prática esportiva no tempo ocioso para todos os alunos da rede 

pública municipal, através de parcerias com clubes, associações e entidades, bem como promover 

abertura das escolas aos finais de semana para a comunidade, para a prática de atividades 

esportivas, culturais e comunitárias, ampliando a relação família/escola; 

 Instalar na maioria das escolas uma biblioteca digital com uma mini sala de projeção para filmes 

educacionais e de história com internet e também com livros diversificados. As que já tiverem, 

modernizá-las, contando para isso com recursos próprios extra orçamentários e privados; 

 Criar a “CASA DO PROFESSOR” – Local específico para atualização profissional, cursos em parceria 

com as demais secretarias, consultas, exames e atendimento jurídico para os professores da rede 

municipal de educação; 

 Oferecer condições tecnológicas aos alunos da Rede Pública, de forma a incentivar a pesquisa e o 

seu aprofundamento cultural dentro das matérias dadas em sala de aula;  

 Reinventar e melhorar as ações educacionais com temas de interesse local e regional: conscientizar 

as crianças e jovens da necessidade da preservação do meio ambiente, destino do lixo, história, 

cultura, etnia, turismo, eventos e temas importantes para a comunidade, estimulando a formação 

cidadã dos alunos friburguenses com intuito de prepara-los para futuro profissional, respeitando 

as nossas origens e a nossa identidade; 

 Revisão do Currículo Escolar Municipal, para que possamos implementar um sistema de ensino com 

equidade entre as unidades escolares, respeitando todos os parâmetros estabelecidos na BNCC; 

 Desenvolver parcerias e estratégicas, com instituições de ensino, tais como CEFET, SENAI, para 

introdução ao ensino de Robótica e Impressão 3D; 
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 Utilização do aumento do FUNDEB para progredir para equiparação do piso nacional do magistério;  

 Estudar a criação de um Fundo descentralizado para manutenção e reparo das unidades escolares, 

com supervisão da CGM, Procuradoria, Conselho Escolar, para aplicação direto na escola para ser 

gerido pela U.E.; 

 Retomada da Ronda Escolar em parceria com as Secretaria de Política sobre drogas, Conselho 

Municipal de Segurança Pública, Policia Militar, principalmente nas unidades escolares em que 

possuem o ensino noturno;  

 Instalação de sistema de segurança eletrônico nas U.E., integrando ao sistema cidade inteligente, 

para monitoramento;  

 Implantação do sistema via nuvem de ensino, onde conste os dados dos alunos, diário eletrônico, 

frequência escolar; 

 Parcerias com as empresas do município e rede pública de ensino, onde as empresas recebam 

algum tipo de estímulo, para contratar jovens aprendizes da rede pública; 

 Energia solar em todas as escolas; 

 Ônibus escolares para as áreas rurais e escolas distantes. 
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Saúde 

Prover uma saúde de qualidade é hoje um desafio a todos os entes de governo, principalmente 

devido a pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus). O plano de governo que ora apresentamos, ainda em 

construção, temos tido o cuidado para que as propostas sejam coerentes e realistas, no entanto 

desafiadoras de acordo com os levantamentos sobre a situação atual do município.   

 Promover, nos primeiros meses de governo, ações efetivas para regularizar e agilizar a marcação e 

realização de exames e consultas para especialidades em toda a rede, para aliviar a população do 

sofrimento que vem passando nesse sentido, principalmente com o aumento da demanda na 

pandemia do Covid-19;  

 Informatizar, fiscalizar, controlar e planejar a saúde conforme determina a legislação vigente em 

consonância com o Conselho Municipal de Saúde e demais órgãos de controle:  Controladoria, 

Câmara de Vereadores, Ministérios Públicos e Defensoria Pública;  

 Criar protocolos para rede de atendimento, visando a organização e priorizando a qualidade do 

atendimento. Agilizar as marcações de consultas e procedimentos diminuindo o tempo ocioso de 

fila; 

 Manter uma auditoria contínua nos serviços de saúde, ouvidores em toda a rede, visando 

solucionar as demandas da população e do sistema; 

 Oferecer cursos de educação continuada aos funcionários, periodicamente, sempre que possível;  

 Reestabelecer a Câmara Técnica de controle da rede pública e apoio ao Ministério Público, 

Defensoria Pública e Judiciário para esclarecimentos quanto a medicamentos, procedimentos, 

dentre outros;  

 Ter uma Central de Regulação de vagas para consultas e exames, agendamentos municipal e 

intermunicipal que realmente funcione, com transparência e controle social;  

 Aprimorar a participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde;  

 Otimizar e reestruturar o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, visando dar maior celeridade nas ações 

em saúde;  

 Instituir o Prontuário Único. Sistema que unifica as informações relativas a assistência do paciente 

em todas as áreas da saúde do município, de exames à procedimentos, facilitando o acesso à 

informação, diminuindo custos e dando maior amparo legal ao sistema;  

 Reestruturar a atenção básica, buscando recursos junto ao Governo Federal ampliando sua 

abrangência, tornando sua atuação mais eficaz; 

 Melhorar o acesso a atenção secundária (ambulatório de especialidades), fornecendo assistência 

periódica ao cidadão portador de doenças crônicas;  

 Garantir acesso ao Pré Natal de qualidade para a gestante tanto de baixo e alto risco, expandindo 

o atendimento ao recém-nascidos;  

 Reestruturar, organizar, equipar e modernizar o funcionamento do Hospital Municipal Raul Sertã, 

assim como o Hospital Maternidade Dr. Mario Dutra de Castro e Postos de Saúde;  

 Ter uma equipe que avalie todos os programas que o governo Federal, Estadual e Municipal que 

estejam oferecendo ou possam vir a oferecer para conseguir verbas previstas nestes programas e 

melhorar o atendimento à população; 
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 Dotar a Secretaria de Saúde de um Serviço Jurídico (Subprocuradoria) acessível, a qualquer 

momento, que possa ser consultado pela rede municipal de saúde sobre situações legais ou 

jurídicas que necessitem de orientação especializada;  

 Criação da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde (Parceria entre Secretaria de Saúde, 

Procuradoria, Ministérios Públicos, Defensoria Pública); 

 Estipular metas para agir em curtíssimo, curto, médio e longo prazo, planejando para não executar 

ações puramente emergenciais;  

 Promover mutirão jurídico nos processos da Secretaria, em conjunto com uma auditoria para 

avaliação, visando a diminuição dos bloqueios judiciais;    

 Qualificar e expandir o atendimento médico e odontológico nos bairros e nas localidades do interior 

do município. Reavaliar e criar novas alternativas, mais eficazes e mais rápidas, para atuar de forma 

preventiva; 

 Promover a redução de custos com tratamentos e fornecer melhor qualidade de vida a toda 

população; 

    Definir metas de abastecimento de medicamentos e insumos com reuniões periódicas entre o 

almoxarifado, a farmácia municipal e os setores solicitantes. Tal medida visa economicidade e 

garantia de aquisição de itens que serão de fato utilizados e na quantidade ideal, proporcionando 

também revisão periódica; 

    Retomar a implantação do SAMU ou mesmo fortalecer o 192 municipal com bases descentralizadas 

e regulação das saídas;  

    Fortalecimento do Tratamento Fora Domicílio - TFD, com discussão ampliada junto aos serviços de 

referência visando economicidade e melhor logística do transporte. Evitando assim, desgaste por 

parte dos usuários e longas esperas para retorno ao município; 

    Reformas, ampliações e padronizações dos prédios da área de saúde, por meio de verbas extra 

orçamentárias, quer sejam federais, internacionais ou privadas. 
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Assistência Social / Direitos Humanos / Cidadania / Juventude / 

Mulher / Deficiente / Habitação 

A Assistência, Desenvolvimento Social e Trabalho visa implementar  políticas de assistência social, 

voltada ao atendimento dos interesses sociais e aspirações da população em situação de risco social; 

realizar as políticas setoriais visando o combate à pobreza, prover condições para atender contingência e a 

universalização dos direitos sociais; coordenar programa de amparo à família, às mulheres, ao idoso, às 

pessoas portadoras de deficiência, à população em situação de rua, e as crianças e adolescentes em situação 

de risco; gerir o Fundo Municipal de Assistência Social; promover, coordenar e incentivas políticas públicas 

de geração de emprego e renda, cooperativismo e de economia solidária. É responsável, também, por 

elaborar a política municipal de apoio à integração no mercado de trabalho da juventude. 

 Qualificar gestão na Política de Assistência Social (Gestão Plena);  

 Fomentar a implantação de um CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) no Condomínio 

Terra Nova; 

 Reformar o espaço de convivência da Pessoa idosa (antigo Clube de Xadrez);  

 Estudar a implantação de um Centro-Dia para atendimento a pessoa idosa dependente com 

manutenção de vínculos familiares;  

 Promover a transparência de dados para que a equipe técnica possa participar efetivamente da 

inclusão de dados junto ao Sistema Único de Assistência Social Web (SUASweb) e demais sistemas 

de informação da referida política de Assistência e Direitos Humanos;  

 Fortalecer e ampliar o Comitê para discussão sobre dependentes químicos e Pessoas em Situação 

de Rua com articulação entre as demais secretarias do município;  

 Fortalecer o Conselho Tutelar; 

 Realizar trabalhos de prevenção contra Violência Doméstica contra Mulheres Crianças e 

Adolescentes (VDMCA) junto às famílias atendidas; na Proteção Social Básica;  

 Instalar Casa de Acolhida para a família e/ou indivíduo que necessite temporariamente de um 

espaço de acolhimento, diante de uma situação emergencial;  

 Criação do CRAS e CREAS móveis, através de apoio ou recursos Estaduais Federais, adquirir, uma 

Van que seja equipada para tal fim; 

 

JUVENTUDE 

 Estudar a criação uma Secretaria da Juventude, responsável pela execução e implementação das 

Políticas Públicas para Juventude (PPJs);  

 Viabilizar um Centro de Referência da Juventude;  

 Promover uma Feira da Juventude;  

 Implementar parcerias com Universidades para realização de inúmeras ações voltadas as Políticas 

Públicas para Juventude (PPJs) Pré-vestibulares, visitas as Instituições de Ensino Superior, cursos 

preparatórios e cursos de aperfeiçoamento;  

 Criar diálogo com as instituições públicas para a criação de novos cursos de ensino superior;  
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 Encaminhar o Jovem que não possui vínculo empregatício para o mercado de trabalho, também 

através de programas já existentes, como Primeiro Emprego, SINE, PRONATEC; 

 Identificar nas famílias cadastradas no Programa Bolsa Família jovens que possam ter acesso a 

qualificação profissional; 

 Lutar pela viabilização do transporte Estudantil (Ampliação dos horários dos coletivos municipais, 

para atender alunos e juventude).  

MULHER  

 Estudar a criação de uma Secretaria da Mulher, responsável pela execução e implementação das 

políticas Públicas para a Mulher; 

 Fomentar a efetivação do Conselho Municipal de Mulheres e garantir a fiscalização junto aos 

demais órgãos quanto a execução das políticas públicas para as mulheres de acordo com os 

instrumentos legais disponíveis, além dos demais órgãos que atuam junto a esse segmento; 

 Viabilizar ações para cumprimento de exigências para implementação do Programa Rede Cegonha; 

 Realizar campanha de orientação sobre a amamentação e doação de leite materno (Banco de 

Leite);  

 Implementar políticas públicas abrangentes na rede de saúde municipal dedicadas a saúde da 

mulher, com garantia de atendimento ambulatorial, bem como demais procedimentos necessários 

e realização de exames específicos e periódicos;  

 Criar protocolos obrigatórios nos postos de saúde e hospitais estabelecido com médicos, 

enfermeiros e profissionais da saúde para notificação imediata de suspeita de qualquer tipo de 

violência contra mulheres;  

 Ampliar o número de crianças atendidas nas creches, escolas da educação básica e EJA em parceria 

com as Secretarias de Educação e outras entidades;  

 Criar em parceria com a Secretaria de Educação programa de acompanhamento e permanência de 

mães adolescentes no ensino;  

 Criar programa de trabalho na Proteção Básica e Especial da Secretaria de Assistência Social em 

parceria com a Educação e afins para desenvolver palestras e cursos, entre outros temas, de 

orientação sexual, gravidez na adolescência e que permitam professores e alunos a identificarem 

violências contra as mulheres;  

PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 Fiscalizar uso de equipamentos elevadores nos veículos de transporte público;  

 Fomentar e publicizar o combate ao preconceito e a violência contra as pessoas com deficiências 

junto à população;  

 Prover acessibilidade a serviços, equipamentos e produtos;  

 Qualificar recursos humanos / formação de profissionais ao atendimento de pessoas com 

deficiência;  

 Sensibilizar à rede hoteleira para construção de quartos com ampla acessibilidade; 

 Incentivar projetos destinados a portadores de necessidades especiais na zona central, pontos 

turísticos e espaços públicos. 
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Ambiente e Sustentabilidade 

Esta secretaria é responsável pela captação de recursos junto aos governos estadual e federal nas 

gestões de convênio, também atua em todo planejamento urbano, habitação comercial e industrial, na 

regularização fundiária e planejamento de todas as ações do governo para desenvolvimento sustentável do 

município. Interagindo completamente com as Secretarias de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente e outras, 

visa facilitar e agilizar as realizações de projetos, orçamentos, obras e ações da Prefeitura Municipal, tendo 

sempre como princípio o desenvolvimento sustentável delimitando a integração dos pilares econômicos, 

sociais e ambientais e que os “seres humanos estão no centro da preocupação com o desenvolvimento 

sustentável. Eles têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza”. É importante 

garantir o compromisso político com o desenvolvimento equilibrado e sustentável enfrentando os desafios 

novos e emergentes, prevendo e elaborando o conjunto de normas, projetos e ações necessárias para 

alavancar o desenvolvimento municipal de curto, médio e longo prazo, com a devida sustentabilidade e 

ainda estimular à coletividade a preservá-lo e defende-lo para as presentes e futuras gerações. 

 Orientar a população sobre a importância do Zoneamento Ecológico Econômico nas áreas de 

proteção ambiental, dentro do que for estabelecido nos respectivos planos de manejo;  

 Articular com o Governo Estadual o fortalecimento do Batalhão Florestal no município;  

 Estruturar a guarda municipal ambiental, dando uma condições adequadas de trabalho, sob o 

regime de plantão, para que possamos ter esse importante serviço; 

 Qualificação de servidores para fiscalização ambiental;  

 Divulgar o Disque Denúncia ambiental;  

 Atualizar o Código Florestal municipal, em consonância com o novo Código Florestal Federal;  

 Fomentar a criação de Unidades de Conservação permanentes e de Unidades particulares e 

proteção;  

 Estudar a criação de uma Fundação Instituto de Geotécnica de Nova Friburgo – GEO NOVA 

FRIBURGO; 

 Realizar levantamento dos recursos naturais do município;  

 Implementar o Plano Municipal de preservação de Recursos Hídricos;  

 Criar no município o programa Produtor de Águas, onde se remunera o proprietário rural por boas 

práticas ambientais;  

 Estimular a transição da frota de ônibus da cidade para utilização do biodiesel ou outra fonte de 

energia limpa e estender a campanha a todos os veículos de carga do município;  

 Implantação da engenharia e arquitetura pública; 

 Captar recursos junto ao Governo Estadual, Federal e órgãos de fomento em geral, incluindo as 

empresas privadas, para promover o desenvolvimento;  

 Configurar e consolidar o município, que está no ciclo do conhecimento, como polo de 

desenvolvimento regional, elaborando selo de identificação da cidade;  

 Implantar o Plano Municipal de Mobilidade, Acessibilidade e Trânsito; 

 Fortalecer a Subsecretaria de Serviços Públicos Concedidos, para exercer controle efetivo sobre a 

qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias;  
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 Criação de um programa para adoção de praças em todos os bairros, não só no centro e as margens 

do rio bengalas, da avenida Itália, até Duas Pedras, em ambos os lados, padronizando as placas de 

patrocínio.  
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Cultura / Esporte e Lazer 

Implantar a política de cultura do município; coordenar e promover o desenvolvimento de 

atividades, instituições, empreendimentos e iniciativas de natureza artística; permitir à população amplo 

acesso às atividades culturais ao esporte e ao lazer; organizar e administrar a infraestrutura artística e 

cultural, bem como todos equipamentos de esportes e lazer do Município.  

“O esporte e o lazer são fatores de desenvolvimento local pelos benefícios que proporcionam à 

saúde física e mental dos seres humanos e pela oportunidade que oferecem de desenvolvimento individual 

e convivência social. São atividades reconhecidas pelas Nações Unidas como direitos humanos e portanto, 

devem ser promovidas em todo o mundo”. 

 Promover a reciclagem conceitual, disseminando através de um programa permanente de debates 

em todos os cantos do município, um novo e abrangente olhar sobre o que a cultura significa para 

o desenvolvimento pleno e real de uma comunidade;  

 Estimular o fazer artístico fomentando as produções e expressões artísticas e culturais em todas as 

suas etapas, inclusive as atividades itinerantes e amadoras;  

 Utilizar o espaço escolar nos finais de semana e adaptá-los para servirem como Centro de Artes, 

para exposições, oficinas e peças teatrais;  

 Reformar e estruturar todos os espaços culturais do município;  

 Buscar a cooperação internacional de todas as colônias interessadas, no sentido de promover sua 

inserção planejada no município, integrando sua cultura ao território friburguense, através de um 

modelo de negócio conjugado com a promoção da cultura, nos moldes da Queijaria Escola;  

 Incrementar a praça das Colônias;  

 Buscar a excelência do fazer cultural promovendo oficinas de capacitação permanentes em todos 

os segmentos, utilizando profissionais da região e do próprio município, sempre que possível;  

 Estabelecer relações institucionais com as entidades do setor público e privado, nacional e 

internacional buscando recursos e o desenvolvimento de projetos comuns;  

 Apoiar as entidades culturais do município;  

 Propor um novo modelo para o Carnaval da cidade, com o pensamento voltado para a 

profissionalização, a expansão e a criatividade;  

 Fortalecer o Conselho de Cultura como instância de pactuação entre a sociedade e o Estado na 

direção de um compartilhamento e fiscalização da gestão cultural;  

 Garantir acessibilidade aos bens e serviços culturais às pessoas com deficiência;  

 Desenvolver programas que relacionem cultura e pensamento, envolvendo universidades e 

instituições acadêmicas, para a difusão do patrimônio documental e histórico, o debate intelectual, 

o apoio à pesquisa e à formação cultural;  

 Criação do calendário anual de eventos, desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Turismo;  

 Resgate das festas tradicionais na cidade, com o intuito de manter tradições antigas;  

 Identificar recursos humanos locais para atuar como agentes multiplicadores voluntários de 

atividades esportivas das comunidades;  

 Promover o aproveitamento de estudantes universitários de Educação Física e Fisioterapia para 

realizar estágios nas quadras poliesportivas dos municípios;  
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 Fortalecer o programa esportivo para meia e terceira idade, com atividades programadas por 

profissionais da área;  

 Promover os jogos estudantis municipais;  

 Promover, através dos esportes, o desenvolvimento integral das pessoas com necessidades 

especiais, através de prática esportiva adaptadas à sua necessidade especial, contribuindo para a 

aquisição de experiências que venham facilitar sua relação com o meio social; 

 Realizar parcerias (Energisa, Eletrobrás) para iluminação das quadras existentes, visando à prática 

de esportes em horário noturno;  

 Equipar as escolas com material esportivo para que as atividades possam ser desenvolvidas;  

 Reforma, conservação e aparelhamento das quadras nas escolas, as poliesportivas e os ginásios;  

 Promover esportes radicais na região;  

 Apoio e incentivo ao esporte amador; 

 Estimular competições e treinamento de campo, para maior interação e conhecimento de nossos 

praticantes esportivos, dentro e fora do nosso município, estado ou pais; 

 Promover os jogos dos industriários ressaltando a sociabilização e espírito de equipe através do 

esporte;  

 Ocupar os Ginásios e quadras de bairros com projetos esportivos para crianças e Adolescentes, 

priorizando no início os poucos projetos já existentes de iniciativas pessoais, estruturando os 

mesmos; 

 Resgatar a Van perdida e criar o programa de transporte de atletas para competições fora da cidade 

e usar a Van durante a semana para que crianças se desloquem para treinamentos nos ginásios; 

 Implantação de mais academias ao ar livre é orientação técnica nos locais, fazendo convênio com 

a Universidades que tenham educação física na cidade;  

 Projetos pontuais e contínuos de disseminação de hábitos saudáveis da prática de atividades físicas, 

mostrando a importância dos mesmos para a melhora da saúde. 
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Agricultura / Produção Rural 

A Secretaria Municipal de Agricultura tem como função coordenar a política agrícola do município, 

prestando assistência e apoio aos produtores rurais; realizar a vigilância e fiscalização sanitária dos 

produtos alimentícios e empresas comerciais de gêneros alimentares; controlar, coordenar e gerir o sistema 

de abastecimento e segurança alimentar; criar, manter e conservar unidades, equipamentos e instalações 

para apoio e desenvolvimento da política agropecuária, agroindustrial e de abastecimento; coordenar, 

fomentar e desenvolver políticas de produção familiar de gêneros alimentícios; apoiar, planejar, coordenar 

e executar programas de capacitação de agricultores e trabalhadores rurais; disponibilizar dados e 

informações de interesse público, no âmbito das atividades executadas pela Secretaria de Agricultura, para 

os munícipes, profissionais e estudantes que atuam junto ás áreas de agricultura e abastecimento. “A 

agricultura é sustentável quando é ecologicamente equilibrada, economicamente viável, socialmente justa, 

culturalmente apropriada e orientada por um enfoque holístico. Este modelo de agricultura respeita a 

diversidade e a independência, utiliza os conhecimentos da ciência moderna para se desenvolver e não 

marginalizar o conhecimento tradicional acumulado ao longo dos séculos por grandes contingentes de 

pequenos agricultores em todo o mundo”. 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, para que a população do 

meio rural participe das tomadas de decisões;  

 Trabalhar para reativação do Centro de Integração e Cidadania da Mulher Rural;  

 Estabelecer, ouvida a população rural, bem como conselho rural, cronograma para manutenção 

das estradas vicinais;  

 Valorizar os produtos da região;  

 Discutir meios e realizar parcerias para prover o campo de acesso à comunicação (telefonia móvel 

e internet);  

 Realizar eventos para incentivar os agricultores;  

 Fomentar meios socioeducativos para utilização correta de defensivos agrícolas e similares;  

 Estimular a agricultura orgânica: criação de selos, por exemplo;  

 Estudar mecanismos de agregação de valor aos produtos produzidos na zona rural;  

 Fortalecimento e incentivo a realização de eventos promotores das vocações agrícolas municipais 

(festa da flor, da truta, etc.). 
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Turismo / Industria e Comércio 

O comércio de Bens, Serviços e Turismo é o setor mais forte da região. Nova Friburgo é um parque 

com uma cidade dentro, são cachoeiras, rios, lagos, mirantes, além de grandes plantações de flores, 

legumes e verduras, que se tornam prefeitos para a prática de esportes e lazer, aliado ao contato com a 

natureza, possui uma das maiores áreas de Mata Atlântica do Brasil e se encaixa na região denominada 

Serra Verde Imperial, que reúne os seguintes municípios: Nova Friburgo, Petrópolis, Cachoeiras de Macacu 

e Teresópolis.  

Nova Friburgo é um ótimo lugar para realizar o turismo ecológico, com caminhadas, passeios com 

Mountain Bike, canoagem, rafting, motocross, enduro, trilhas, voo livre, parapente, passeios a cavalo, entre 

outros. E para tanto deve haver por parte do Governo, ações fundamentais para o desenvolvimento do 

Turismo, e a iniciativa privada cabe oferecer serviços turísticos de qualidade, através de uma parceria, onde 

quem ganha é a população, e principalmente a geração de emprego e renda.  

Nova Friburgo vem perdendo essa vocação turística, atualmente há pouco para oferecer. A cidade 

deixou de realizar grandes eventos que atraiam um grande números de turistas. O município, infelizmente, 

está desestruturado para o tipo de turismo padrão: visitação de pontos turísticos, eventos culturais, beleza 

arquitetônica, folclore, etc. Nossos pontos turísticos estão em completo estado de abandono, situação que 

precisa ser revertida no mais breve possível. 

 Buscar recursos federais e estaduais para a criação de um Centro de Convenções, cujo projeto já 

foi confeccionado e oferecido pelo Governo do Estado;  

 Incentivar a participação de empresas em eventos dos diversos setores dentro e fora do município. 

Apoiar e fortalecer cada vez mais a FEVEST, a FEPRO e demais feiras temáticas, como ciência e 

tecnologia, medicina, saúde, informática, jogos eletrônicos, do livro, dentre outras;  

 Estimular o pequeno e micro empresário, hoje na informalidade, a legalizar sua atividade. Apoiar, 

incentivar e fortalecer a indústria da moda íntima, ouvindo os profissionais do setor e buscando 

soluções conjuntas;  

 Incentivar cursos profissionalizantes de curta duração, voltados para nossa vocação industrial, 

comercial, agrícola e turística, buscando trazê-los de forma gratuita através das universidades 

públicas já instaladas aqui, como por exemplo a UENF;  

 Buscar a criação de circuitos de turismo rural, com ampla participação do segmento local, como 

por exemplo o circuito flor, morango e verduras / cachoeiras;  

 Promover a reforma e reurbanização das feiras livres da Vila Amélia e de Olaria, transformando-a 

num ponto de encontro e gastronomia atraente e até turístico, aprimorando o que já existe e 

merece ser valorizado;  

 Buscar a criação de um Parque de Exposições onde poderão ser realizados eventos relativos aos 

diversos setores da nossa economia, como agricultura, flores de corte, criação de animais, dentre 

outros; 

 Divulgar Nova Friburgo em outras cidades;  

 Elaborar e implantar um plano estratégico de desenvolvimento do turismo, que englobe todas as 

localidades do município e suas potencialidades;  
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 Qualificar os profissionais do setor, bem como taxistas, jornaleiros, guardas municipais, etc. com a 

finalidade de melhorar o atendimento aos turistas que visitam nossa cidade; 

 Incentivar o polo cervejeiro, polo audiovisual e demais vocações emergentes; 

 Fornecer Melhores Condições para que a Secretaria de Turismo faça a Gestão dos Eventos e atue 

como órgão técnico executor dos Festivais, Eventos Natalinos, Páscoa, Festival Gastronômico, 

Festivais de Música, e todos os demais eventos realizados no município; 

 Incrementar o Turismo Rural, desenvolvendo as potencialidades históricas, culturais e étnicas do 

interior, envolvendo os agricultores com a atividade turística e gerando emprego e renda nas 

localidades rurais do município; 

 Captação de novos eventos para Nova Friburgo, com a finalidade de atrair para a cidade eventos 

de negócio, lazer e entretenimento, com ações conjuntas com órgãos e entidades privadas já 

existentes; 

 Recuperação e criação de novos atrativos Turísticos Públicos, com a finalidade de ampliar os pontos 

de visitação turística e auxiliar os privados, especialmente aqueles com preocupação ambiental, 

buscando aumentar a ocupação hoteleira e movimentar a economia do Município, gerando 

emprego e renda para os Friburguenses; 

 Promover a conexão entre os sistemas público e privado, visando melhorar a divulgação de eventos 

e dos potenciais turísticos da cidade, realizando ações conjuntas de promoção e divulgação em 

eventos nacionais e internacionais voltados ao turismo de Entretenimento e de Negócios; 

 Difundir a Importância do Turismo na Rede Escolar, e nos órgãos de comunicação de forma a 

preparar os alunos Friburguenses e aos cidadãos interessados para a educação turística, que resulta 

na hospitalidade e na excelência de atendimento no comércio local; 

 Criar e difundir aplicativos para celulares e computadores para a divulgação da cidade e dos seus 

potenciais turísticos, históricos, culturais, naturais e ambientais de forma universal, contendo todas 

as informações turísticas do município, seus bares, restaurantes e eventos; 

 Instalação de um Totem com displays interativos sobre a cidade no centro de Turismo, Praça da 

Colônia, entre outros; 

 Mapeamento das trilhas urbanas da cidade, tais como trilha do Morro da Cruz, fazendo a devida 

manutenção, sinalização em índices de dificuldade, tipo de público a caminhar, placas de 

sinalização e orientação, estrutura como lixeira, guarda corpo em locais com mais riscos. Para que 

possa ser utilizada como ponto turístico de baixo custo;  

 Criação de um calendário de eventos anual do município, onde podemos valorizar as tradições da 

cidade, nossos músicos, produtores, cervejeiros;  

 Criar vínculos com cidades-irmãs e câmaras de comércio com cidades estrangeiras; 

 Revitalização do Centro Urbano do município com manutenção contínua das praças e jardins, com 

plantio de mais flores e árvores, promovendo a condição já consagrada, de ser Friburgo o segundo 

maior produtor de flores de corte do país; 

 Desenvolvimento dos Circuitos Turísticos, plaqueamento, folheteria etc.; 

 Construção de Pórticos; 

 Delineamento de City Tour. 
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Gestão / Desenvolvimento Econômico / Planejamento / 

Finanças Públicas/ Infraestrutura / Controle 

Diante da escassez de recursos municipais para enfrentar tantas demandas e despesas públicas, 

desta forma pretendo buscar não só os públicos com os Governos Federal e Estadual, mas também privados 

nacionais e internacionais devido a colonização friburguense e poderíamos também realizar estudos para 

ajudas internacionais para nosso município. 

Precisamos acompanhar na capital do Estado e em Brasília todos os mecanismos para obtermos 

esses recursos para nosso município, ouvindo cada secretaria sobre suas demandas e adequar aos 

programas já existentes as várias áreas de nossa administração. 

Além da área pública poderíamos atender toda rede do terceiro setor entidades beneficentes de 

nosso município que sempre precisam de recursos. 

Compromisso com uma gestão plenamente transparente e democrática com a seguinte 

abordagem:  

 Valorização do servidor público com elaboração de Plano de Cargos e Salários e novo Estatuto do 

Servidor Público Municipal através de ampla discussão com a categoria, por meio de audiências e 

reuniões, visando a migração de todos os concursados celetistas para o quadro estatutário, através 

de amplo estudo técnico de viabilidade atuarial e de impacto financeiro e orçamentário;    

 Criação do Programa de formação continuada do servidor público municipal, visando o melhor 

atendimento ao contribuinte e ao cidadão em todos os órgãos municipais. Neste cenário teremos 

que rapidamente recapacitar os quadros técnicos do setor público, a fim de que a Administração 

Pública tenha capacidade de absorver novas tecnologias através das quais utilizaremos o vasto 

ferramental, já disponível, para atendimento ao cidadão de forma integral, consequentemente um 

aumento do nível de produtividade e qualidade de atendimento ao munícipe; 

 Reforma Administrativa com a readequação do número de secretarias e implantação efetiva de 

subprefeituras com estrutura de atendimento ao cidadão, visando a descentralização da 

administração pública;  

 Ocupação dos cargos de confiança dos diversos escalões da administração pública municipal 

preferencialmente por servidores de carreira por sua competência, formação, ética e tempo de 

serviço; 

 Fazer da Ouvidoria Municipal o verdadeiro canal de comunicação entre a população e o Poder 

Público Municipal, ampliando sua atuação no Centro da cidade e uma Ouvidoria itinerante por todo 

o município;  

 Trabalhar efetivamente pela ampliação da transparência na administração pública dando ênfase à 

plena divulgação de licitações e todas as formas de contratação e atos administrativos por parte da 

municipalidade; 

 Implantar a efetiva fiscalização e acompanhamento dos serviços públicos concedidos, através de 

setor próprio, dotado legalmente do Poder de Polícia para infracional e multar;  

 Incentivar as empresas existentes para o pleno desenvolvimento apoiando-as para que se 

mantenham instaladas no município, fortalecendo nossa economia; 
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 Agilizar a legalização das empresas individuais; 

 Regulamentar no município a Lei 12.846/2013 (Lei Anti Corrupção); 

 Nova lei para a Controladoria Geral do Município - CGM/NF; 

 Reestruturação do portal transparência (ligado à Ouvidoria Geral Municipal); 

 Disque Contra Corrupção de NF (ligado à Ouvidoria Geral Municipal); 
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Mobilidade Urbana / Segurança / Ordem Urbana / Defesa Civil 

Ter a consciência de como o município é atualmente e como ela deverá ser no futuro, estabelecendo, 

a relação entre a promoção do adequado ordenamento territorial através do planejamento e controle do 

uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, e a estruturação e implementação de um Plano Diretor, 

estabelecendo ainda meios para promover a segurança de todos, no sentido mais amplo da palavra, 

tornando efetivo o conceito de uma Cidade para as pessoas. 

 Reforma dos calçamentos já existentes e deteriorados ao longo dos anos, passando por 

asfaltamentos em áreas que demandem esse tipo de pavimentação específica, com a interação e o 

aval da Secretaria de Meio Ambiente;  

 Aprimorar o controle do tráfego; 

 Fiscalização rigorosa sobre a qualidade dos ônibus das empresas que prestam serviços concedidos, 

cumprimento dos horários das linhas, ampliação de horários, atendimento às demandas da 

população;  

 Dotar a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana - SMOMU de condições técnicas e 

profissionais, visando a efetiva melhoria da mobilidade urbana;  

 Efetuar reforma dos espaços públicos, adequando-os ao uso seguro e confortável da população, 

oferecendo abrigos de passageiros que se encontram deficitários por novos, padronizados e 

modernos;   

 No transporte coletivo buscar o preço justo e qualidade, renovação e modernização da frota, com 

a implementação dos procedimentos de controle das tarifas por parte do Executivo;    

 Reativar o Programa de Educação para o Trânsito nas escolas;   

 Elaborar, em conformidade com a Lei 12.587/12, do PLANO DE MOBILIDADE URBANA - PMU, 

compatível e integrado ao Plano Diretor. O PMU é um instrumento de planejamento dos 

deslocamentos e envolve aspectos como serviços de transporte público, áreas de estacionamento, 

circulação viária e acessibilidade para pessoas com deficiência entre outros; 

 Melhorar e recuperar a iluminação pública, nas ruas e também nos espaços públicos de forma a 

criar projetos que inibam a criminalidade, melhorando a visibilidade noturna em ruas, avenidas, 

praças e parques; 

 Capacitar os Agentes de Trânsito a proporcionar ações para que sejam mais receptivos e prestem 

informações turísticas e de interesse público e difundam a paz social; 

 Implantar o “Projeto Vizinho Solidário”, desenvolvendo-se um aplicativo de segurança, cujo sistema 

pode ser instalado em aparelhos de telefonia móvel, para que a comunidade possa acessar através 

das redes sociais, os órgãos de segurança e mesmo alertar os vizinhos sobre perigos e ameaças. 

 Realizar pintura diferenciada dos telhados das escolas, postos de saúde, hospitais e pontos de 

apoio, para facilitar a identificação por aeronaves em caso de necessidade; 

 Realizar o georefrenciamento dos pontos de apoio existentes no Município. 


