
BRIEFING

CONTEXTO

Vivemos tempos de polarização ideológica e posições extremadas.

Vivemos uma época de incompreensão de todos os lados, de histeria nas redes sociais.

Vivemos uma época de superficialidade, em que meias verdades ou mentiras explícitas se 

propagam como rastilho de pólvora.

E vivemos um tempo de pandemia.

Neste mesmo tempo, há quem se dedique à exaustão a buscar o que converge.

Há quem lute por promover a conciliação junto a aliados e adversários.                                   

Há quem tenha a convicção de que um Estado unido em torno de um propósito é imperioso.

O governo do Estado do Rio Grande do Sul considera que nenhuma tarefa é mais urgente do 

que o diálogo para construir promissores caminhos de entendimento.                                              

Uma agenda de diálogo para superar desconfianças e incompreensões sobre as essenciais 

reformas que já foram e que continuam sendo implantadas.                                                              

Movimentos para construção de um consenso estratégico em torno de uma agenda de 

soluções.    

Mas entendimento, consensos, soluções para que?

Para melhorar a vida das pessoas.

Trabalhar para melhorar a vida concreta da população, pois é o cidadão que sofre, no curto ou 

no longo prazo, as consequências do que um governo encaminha no presente.

Este governo acredita na política limpa, madura, emocionalmente honesta. 

Acredita na energia do diálogo e entende que é possível, sim, ter firmeza, conversar com 

convicção e respeitar quem pensa diferente.

Acredita que o diálogo é ainda mais necessário neste momento específico da história do nosso 

Estado, porque vivemos uma crise acentuada, o que proporciona a possibilidade de realmente 

fazer a diferença se for capaz de apresentar soluções a problemas aparentemente insolúveis.

O diálogo é um bem intangível, que não dá para ver, mas é possível sentir quando se pode 

comemorar as consequências de sua capacidade de realização.

Este governo não está aqui para simplesmente fazer o Estado sobreviver por quatro anos, 

atolado em suas limitações e sem condições de desejar mais para o futuro.

Uma enorme crise fiscal, severas estiagens e, de forma totalmente inesperada, a maior 

pandemia da história recente da humanidade.

Enfrentar essa crise profunda requer diálogo, não rupturas ou enfrentamentos. Este governo 

não acredita em rupturas, porque invariavelmente as rupturas levam a traumas, e os traumas 

causam desconfiança na sociedade. Rupturas comprometem a confiança e ferem a segurança 

da sociedade em relação a um caminho coletivo.
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Nesse enfrentamento, já obtivemos importantes vitórias em termos de finanças públicas, em 

um ano dominado pela crise sanitária e econômica desencadeada pela pandemia.

Obtivemos a aprovação da mais profunda reforma administrativa e previdenciária entre todos 

os Estados brasileiros.

A modernização da estrutura tributária, um novo plano de gestão dos benefícios fiscais, a 

redução de impostos a partir deste ano de 2021, o rígido controle dos gastos públicos, o 

engajamento do Rio Grande do Sul nas discussões nacionais das pautas federativas e a 

execução de privatizações.

O déficit orçamentário em 2020 foi seis vezes menor que o registrado nos anos anteriores. Os 

gastos com pessoal caíram R$ 673 milhões frente a 2019, e o déficit previdenciário caiu R$ 2,1 

bilhões em comparação a 2019, depois de longa trajetória de crescimento.

Essas medidas trouxeram resultados tangíveis, concretos, para a população gaúcha.

Ao fortalecerem a capacidade financeira do Rio Grande do Sul, contribuíram, em primeiro 

lugar, para o enfrentamento da pandemia.

Regularizamos os pagamentos aos hospitais ainda em 2019. 

Em 2020 quitamos pendências de repasses da saúde aos municípios.

Ao fim do ano que passou, as mesmas medidas permitiram a regularização do pagamento de 

fornecedores e da folha de salário dos servidores públicos após 57 meses, quase cinco anos, de 

sucessivos atrasos.

Conseguimos reduzir em 1,8 bilhão a dívida com o caixa único, além de ter gerado, por meio 

das reformas administrativa e previdenciária, uma economia financeira para os próximos 10 

anos de cerca de R$ 18 bilhões.

Um tema no qual houve grande avanço foi o da segurança pública; no ano passado, tanto nos 

crimes contra a vida, quanto nos crimes patrimoniais, foram atingidos os melhores indicadores 

da década e o Estado vai se tornando efetivamente um Estado mais seguro.

O governo do Rio Grande do Sul, desde o primeiro dia desta gestão, busca fazer deste Estado 

um lugar próspero, seguro, amigável e, por isso, cada vez melhor de empreender e viver.

DESAFIO

Como comunicar ao cidadão gaúcho o modo de pensar deste governo, a busca incansável pelo 

diálogo, por proporcionar a convergência de todas as forças políticas e a verdadeira e forte 

vontade de encontrar saídas reais para a crise que assola o RS há décadas?

OBJETIVOS

 Uma estratégia de comunicação que mostre aos gaúchos o governo que está à frente 

de seu Estado.
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 Uma campanha publicitária que atinja o coração do povo do Rio Grande do Sul, 

despertando cada gaúcho para o fato de que, mesmo que todos saibam que ainda há 

muito por fazer, este Governo já empenhou enormes esforços e já conseguiu grandes 

resultados para que a vida de todos seja melhor.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL

Todos os cidadãos gaúchos.

PÚBLICO-ALVO SECUNDÁRIO

Imprensa e formadores de opinião em geral.

PERÍODO

15 dias

PEÇAS

Esperamos peças em mídia convencional, digital e ooh.

OBRIGATORIEDADES

Originalidade na abordagem do tema.

O logotipo do Governo – RS NOVAS FAÇANHAS – com destaque, em todas as peças.

VERBA

R$ 5 milhões.
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