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Este documento mostra as propostas que consideramos necessárias e possíveis de 

serem realizadas durante a gestão de 2021-2024. Todo conteúdo apresentado será 

baseado em construção coletiva, com contribuição das demandas emanadas pela 

sociedade, suporte jurídico, quadro técnico competente em suas respectivas áreas, bem 

como os princípios que consideramos justos e democráticos para sua execução. 

A experiência do candidato escolhido como gestor, administrador, bem como sua 

imagem pública transparente e de alta credibilidade, serão os grandes diferenciais da 

implantação das propostas neste documento. Estes se tratam de projetos técnicos 

espelhados em exemplos de sucesso pelo mundo, mas adequados através de estudos 

específicos à realidade de Nova Friburgo. 

As propostas serão apresentadas por áreas distintas, estabelecidas neste Plano de 

Governo da seguinte forma: 

1- SOCIAL – Ações planejadas para cuidar do que Nova Friburgo tem de mais importante: 

os friburguenses.  

2- INFRAESTRUTURA – Ações que englobam todo planejamento estrutural e que 

garantem o bom funcionamento do município. 

3- AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – Ações de cunho ambiental, sustentável e de 

conservação, e que incluem o incentivo à produção rural local.  

4- GESTÃO – Ações voltadas para o desenvolvimento econômico e organizacional do 

Município, incluindo o uso de tecnologia e elaboração de projetos. 
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Saúde 

A ideia para este setor é configurar um sistema mais eficiente, ágil e barato, com ênfase 

nos postos de saúde e equipes de saúde da família. Considerando que a administração 

pública municipal não pode gastar mais do que o dobro exigido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal e entregar serviços pessimamente avaliados pela população 

mal atendida. A proposta é causar uma revolução no setor com seguintes passos: 

• Informatizar toda a rede através da contratação de uma empresa especializada; 

• Fazer a reposição automática do estoque de medicamentos evitando a 

judicialização das faltas; 

• Sistematizar a cobrança dos serviços prestados aos demais municípios que 

utilizam o Hospital Municipal Raul Sertã, de acordo com o sistema SUS; 

• Criar o prontuário eletrônico, permitindo que pacientes sejam atendidos em 

qualquer unidade da rede fornecendo apenas o número do CPF; 

• Implementar o sistema e-saúde para marcação e agendamento de consultas por 

telefone, e-mail ou WhatsApp, sem a necessidade de sair de casa para obter 

senhas; 

• Levantar o custo dos procedimentos médicos e laboratoriais e compará-los com 

a tabela SUS; 

• Criar call center e tele medicina acompanhando procedimentos já adotados por 

planos de saúde particulares. 

• Duplicar as equipes de Saúde da Família; 
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Educação 

A avaliação dos índices que medem o aprendizado dos alunos brasileiros está muito 

aquém do desejável e da formação que o mercado de trabalho precisa. Na avaliação 

feita em 2017, o IDEB (índice que mede o desenvolvimento da educação básica) foi de 

5,8 nos anos iniciais, 4,7 nos anos finais e 3,8 no ensino médio. Em média, menos de 

50% de aproveitamento. Os alunos friburguenses performam muito próximo destes 

indicadores. Ao comparar o conhecimento dos estudantes brasileiros com estudantes 

de outros países, verificamos que estamos continuamente ocupando os últimos lugares, 

como apontam os resultados do exame Pisa (Programme for International Student 

Assessment). Isto é muito pouco para um país cujos alunos precisam competir 

globalmente. O plano que propomos para eliminar progressivamente esta distância 

contém as seguintes medidas amparadas no novo FUNDEB: 

• Garantir, no mínimo, o piso nacional de salário para o magistério; 

• Capacitar o magistério para utilizar as modernas ferramentas tecnológicas de 

ensino;  

• Dotar nossas escolas com internet de alta velocidade e salas que permitam aulas 

virtuais; 

• Fornecer laptops/smartphones para os alunos mais carentes; 

• Preparar as famílias para contribuírem com este novo ambiente educacional; 

• Introduzir, na medida do possível, tempo integral nas escolas utilizando, 

inclusive, as ferramentas disponíveis do ensino à distância. 

 

 

 

 

 



          

Assistência e Desenvolvimento Social 

 Prevendo a retomada da normalidade pós-pandemia, algumas ações, assim como a 

implantação de programas sociais, serão cobradas pela sociedade, na medida em que 

as carências sociais ficarão ainda mais explícitas. Neste sentido, o Plano de Governo 

prevê: 

• Criação ou revitalização de centros recreacionais; 

•  Desenvolver projetos que absorvam mão-de-obra local (conjuntos 

habitacionais, revitalização de parques e flores); 

• Monitorar disponibilidade de verbas nos governos estadual, federal e na 

iniciativa privada que possam financiar programas de inclusão social de 

populações de rua e/ou vulneráveis;  

• Disponibilizar assistência jurídica para formalização das entidades envolvidas 

nestas atividades; 

• Implantar unidade móvel de saúde e assistência social. Ambulância funcionando 

como consultório de rua; 

• Fixar, em conjunto com as entidades sociais, calendário de pagamento das 

subvenções; 

• Facilitar junto às secretarias de Saúde e Educação possível migração de 

estudantes da rede particular para a pública e de famílias para o SUS em virtude 

de desemprego e queda de renda; 

• Firmar parcerias com as secretarias de Esporte, Saúde e Educação a fim de 

prevenir o uso de drogas entre jovens; 

• Levar os programas de assistência social para os bairros e distritos, visando 

alcançar principalmente as crianças e adolescentes. 

 

 

 

 



          

Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 

Diante de todo potencial turístico de Nova Friburgo, queremos trabalhar no 

desenvolvimento econômico desta cadeia produtiva. E para isso, envolver a população 

neste processo é o primeiro passo. Transmitindo confiança e mostrando ao visitante o 

quanto estamos preparados e seguros para recebê-los, iremos atrair turistas. 

Seguiremos as seguintes propostas: 

• Campanha de conscientização de nossa população da importância do turista 

para economia do município; 

• Facilitar e valorizar a atuação do guia turístico; 

• Manter e sinalizar nossos parques e pontos turísticos; 

• Valorizar o “sacoleiro” e mudar o tratamento que damos este profissional que 

leva o nome de Nova Friburgo para diversas cidades; 

• Revitalizar as praças Getúlio Vargas e do Suspiro; 

• Dar seguimento ao projeto “Vamos florir NF”; 

• Incentivar o turismo das flores em Vargem Alta; 

• Reservar espaço e facilitar estacionamento dos ônibus de turismo; 

• Trabalhar o calendário turístico oficial da cidade; 

• Estimular a criação e venda de pacotes envolvendo transporte, hotéis, 

restaurantes e entradas nos pontos turísticos através das agências de viagens; 

• Facilitar a entrada e saída de hóspedes nos hotéis; 

• Cobrar manutenção e sinalização nas estradas que cortam o município com 

ênfase nas RJ 130 e RJ116; 

• Reduzir o número de “pardais” nelas instalados; 

• Promover políticas de preservação da cultura e promoção de manifestação de 

múltiplas linguagens; 

• Apoiar e incentivas manifestações culturais e de preservação histórica das 

colônias de Nova Friburgo; 

•  Promover a integração de setores como turismo, cultura e esporte, através de 

eventos;  

• Ampliar e manter equipamentos culturais, turísticos, esportivos e de lazer. 

 



          

 

 

Trânsito e Mobilidade Urbana 

Um dos problemas mais críticos de uma cidade é o trânsito urbano com 

congestionamentos, falta de vagas de estacionamento, acidentes e poluição, o que 

acaba afetando todos cidadãos. Como proposta, o plano prevê um amplo estudo de 

trânsito para Nova Friburgo, a fim de buscar alternativas e soluções para alguns pontos 

críticos que dizem respeito à mobilidade urbana em nossa cidade, tais como: 

• Redução do número de ônibus em circulação no centro da cidade; 

• Estacionamento rotativo nas áreas do Centro, Olaria e Conselheiro; 

• Estudar viabilidade de autorizar meios alternativos (Uber, vans etc.) em 

itinerários e horários não atendidos pela concessionária de transporte público; 

• Estudar viabilidade da ligação entre Cascatinha e Teodoro de Oliveira via uma 

estrada parque; 

• Sinalizar posicionamento das motos na frente dos carros nos sinais de trânsito; 

• Faremos o Plano Municipal de Mobilidade Urbana onde se procederão estudos 

de trânsito para todas as formas de transporte, não só os ônibus, mas também 

para os automóveis, as motocicletas e as bicicletas. Toda a população terá a 

oportunidade de participar e opinar.  
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Infraestrutura e Conservação 

Cuidar do município inclui zelar pelo bem-estar da população, oferecendo serviços 

essenciais de limpeza e manutenção. Para isso, propomos organização nas ações de 

serviços públicos. Afinal, entendemos que o planejamento é fundamental para o bom 

funcionamento da cidade e para proporcionar qualidade de vida aos moradores daqui. 

Sendo assim, propomos: 

• Conhecer as ferramentas, equipamentos e tecnologias voltadas para o 

desenvolvimento urbano; 

• Destacar os processos de construção das infraestruturas urbanas, políticas de 

preservação e diminuição de impacto ambiental; 

• Ampliar espaços públicos de lazer nas comunidades; 

• Realizar um mapeamento da infraestrutura urbana e de sua conservação: redes 

de abastecimento de água e de esgoto, rede de energia elétrica, escoamento de 

águas pluviais, telefônica, limpeza de vias públicas.  

• Realizar, de forma planejada, serviços de conservação em bairros e distritos.  

• Revitalizar as praças do Suspiro, Getúlio Vargas e do Trem; 

• Promover a melhoria da iluminação pública; 

• Exigir cuidado das estradas estaduais que passam pelo município, a exemplo 

das RJ130 e RJ116; 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

Agricultura e Abastecimento 

 

Nossa agricultura familiar produz para um mercado potencial de cerca de 17 milhões de 

pessoas, sendo responsável por uma boa parte da produção de hortifrutigranjeiros da 

região serrana. Para este setor, o Plano de Governo contempla: 

 

• Trazer um curso superior de agronomia e veterinária para Nova Friburgo, de 

preferência localizado no Ceasa ou proximidades; 

• Criar feira de orgânicos para estimular produção neste segmento; 

• Garantir equipes da ESF para acompanhar agricultor e família, especialmente 

nos aspectos ligados ao uso de agrotóxicos; 

• Estimular o turismo rural e agregação de valor a produção local com doces, 

geleias, bolos; 

• Fomentar a abertura de pousada e restaurantes que permitam ao visitante 

vivenciar o ambiente rural; 

• Criar no Ceasa de Conquista laboratório capacitado a:  

- Análise de solos e recomendações de correção; 

- Análise da composição dos fertilizantes e de resíduos de agrotóxicos; 

- Receituário agronômico; 

- Análise foliar, de sementes e da água; 

- Análise da composição de alimentos; 

- Rastreamento dos produtos.  

Alguns destes serviços são prestados pelo Sindicato de Agricultores (Sindanf), 

Fertmovel do Ibelga e Pesagro. A centralização dos serviços em um só lugar irá reduzir 

custos, agilizar processos e facilitar a vida dos produtores. 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 



          

Saneamento, Segurança Hídrica                                   

e Meio Ambiente Verde 

 Através de ações e políticas públicas específicas, o plano prevê a redução do impacto 

ambiental e a preservação e oferta de equipamentos sociais para a qualidade de vida 

no município. E isso inclui a redução do uso de agrotóxicos nas lavouras e a coibição 

de construções irregulares em encostas e áreas vulneráveis. A proposta é: 

• Dar ênfase na desburocratização e agilizar a análise dos processos focando 

apenas nas variáveis legais, deixando os demais itens sob responsabilidade do 

responsável técnico da obra; 

• Submeter ao INEA estudos para delimitação de novas faixas marginais de 

proteção aos rios obedecendo ao projeto de micro bacias; 

• Mapeamento a laser de todo o município nas escalas 1:5000 que identifique 

relevo, áreas de risco e construções irregulares; 

• Colocar em prática a engenharia pública; 

• Proceder levantamento e legalizações dos imóveis irregulares ou não inscritos 

na municipalidade; 

• Desafetação dos terrenos do INCRA que já estiverem em áreas urbanas ou de 

expansão urbana; 

• Direcionar a outorga onerosa para beneficiamento da coletividade ou parcela 

dela;  

• Direcionar a receita do CEA para um programa de práticas de educação 

ambiental; 

• Direcionar recursos para a infraestrutura e implementação de novas tecnologias 

na coleta e tratamento de resíduos sólidos. 

 

 

 



          

 

Planejamento, Desenvolvimento Econômico e 

Fazenda 

Diante da fragilidade orçamentária do município e do atual cenário de pandemia, medidas 

de extrema prudência deverão ser adotadas. A proposta é unir esforços com autoridades 

estaduais, federais, empresários e com a sociedade para compensar as dificuldades 

financeiras, interromper o ciclo de empobrecimento das comunidades e partir para um novo 

ciclo de desenvolvimento em Nova Friburgo, sempre com base na ética e na transparência. 

Isto inclui tais medidas: 

• Promover o equilíbrio financeiro dos gastos públicos; 

• Planejar a gestão dos recursos públicos; 

• Realiza uma gestão pública de referência, com Transparência e Ética; 

• Através de boas práticas, fortalecer o controle interno e externo pela adoção do 

compliance na administração pública; 

• Convidar a sociedade civil organizada para dialogar e contribuir no planejamento 

de ações de desenvolvimento; 

• Gerar emprego e renda, utilizando a mão-de-obra local em projetos e serviços; 

• Reforçar a imagem de Nova Friburgo como centro produtor de atividades 

agrícolas, industriais, comerciais e de serviços; 

• Promover ações de estímulo aos pequenos negócios e geração de renda. 
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Inovação e Tecnologia 

Pensando no futuro e nas possibilidades que o uso da tecnologia oferece, propomos 

transformar a administração pública, preparando funcionários e equipes de trabalho 

para um novo tempo da seguinte forma: 

• Inserir ideias inovadoras, adotar novos conceitos, processos e práticas 

modernas apoiadas em tecnologias; 

• Aumentar a produtividade e o padrão de qualidade objetivando atendimento 

pleno ao cidadão; 

• Fomentar as ferramentas de e-gov e abertura de processos pela internet, 

dando mais velocidade na aprovação de processos 

• Através dos processos eletrônicos, agilizar e desburocratizar a análise dos 

projetos (principalmente Secretaria de Meio Ambiente), focando apenas nas 

variáveis relevantes, deixando os demais pontos sob responsabilidade dos 

responsáveis técnicos do projeto. 

• Inovar tecnologicamente para que os moradores de Nova Friburgo saibam 

das preocupações dos seus administradores com o bem comum da 

população, integrando o uso de ferramentas digitais no trabalho de Defesa 

Civil e na Segurança Pública.  

 

 

 

 

 

 
 



          

Gerenciamento de Projetos 
 

Com a elaboração de projetos viáveis, a ideia é convertê-los em um conjunto de obras 

que beneficiem toda população friburguense nos campos habitacional, urbanístico, de 

mobilidade, cultural e de eventos. São eles: 

• Construção de 3.000 unidades habitacionais para a população de baixa renda. 

O complexo habitacional será constituído de blocos de apartamentos de três 

pavimentos, dotados de infraestrutura urbana e comercial, além de um sistema 

de ciclovias que circundará todo o complexo; 

• Revitalizar todo o centro da cidade, além das praças e pontos de interesse nos 

bairros. A proposta é retirar toda a fiação aérea da Avenida Alberto Braune e 

Praças, substituindo por uma fiação subterrânea; 

• Implantação de nova sinalização em todas as ruas, arborização de todas as ruas 

do centro e a consequente implantação de equipamentos urbanos adequados; 

• Realizar estudos de recomposição de arborização nas áreas degradadas e de 

alto adensamento;  

• Desenvolver estudos paisagísticos para as áreas do centro e dos bairros ainda 

não contemplados; 

• Remodelar a Praça do Suspiro, incorporando à mesma outro terreno e 

aumentando, assim, a sua área. Com tal aumento a Praça se destinará a abrigar 

os mais diversos eventos, com conforto e ordem. Também a nova praça abrigará 

um Centro de Artes que substituirá o atual Porão das Artes, dando a merecida 

dignidade aos nossos artistas e artesãos. 

 

 

 

 


