
Um ano para cumprir

Confira Como estão os prinCipais Compromissos firmados pelo governador tarso genro durante a Campanha:

EDUCAÇÃO

Vamos reabrir as escolas que estão 
sendo fechadas pela governadora.

Debate da Rádio Gaúcha, em 6 de julho de 2010

COmO Está
Promessa não cumprida. A explicação do chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, é a 
seguinte: o governo avaliou que o número de alunos segue caindo e que não faltam 
salas de aula. Decidiu-se priorizar a reforma e reequipagem das escolas em funcio-
namento.

EDUCAÇÃO

Vamos implantar um programa 
de qualificação do Ensino Médio.

COmO Está
O programa já foi definido pelo governo e está prestes a entrar em vigor: trata-se da 
reforma do Ensino Médio. Embora a mudança seja alvo de críticas da oposição e do 
Cpers, o secretário da Educação, Jose Clovis de Azevedo, afirma que já foi aprova-

sEGURANÇA

Deixamos preparados no Ministério da Justiça 
a Bolsa-Copa, que pagará ao policial um 
adicional que pode chegar a 30% de seu salário 
para ele se preparar para trabalhar na Copa.

COmO Está
Apesar de ter partido do governador quando ainda era ministro, a Bolsa-Copa não 
saiu do papel. Como a concretização do programa depende do governo federal,  
Tarso segue sem cumprir a promessa. Segundo Carlos Pestana, chefe da Casa  
Civil, assim que a União oferecer o programa, o Rio Grande do Sul será o primeiro 

sEGURANÇA

A ideia da gente 
é ter aqui 200, 
300 territórios 
como esse no 
Guajuviras 
em todo o 
Rio Grande 
do Sul para 
baixar o crime 
organizado, para 
baixar o delito, 
para baixar a 
violência.

Propaganda eleitoral, 
em 20 de agosto 
de 2010

COmO Está
O projeto está em andamento, embora o número de unidades implantadas esteja aquém do que prometeu Tarso. Fo-
ram criados sete Territórios de Paz: quatro em Porto Alegre, um em Canoas, um em Passo Fundo e um em Vacaria.  

ImPOstOs

Não aumentaremos tributos.

Debate da RBS TV, em 28 de setembro de 2010

COmO Está
Até agora, o governador está cumprindo a promessa:
não houve aumento de impostos.

mICRO E PEqUENAs EmPREsAs

Temos o compromisso de desonerar os 
impostos das micro e pequenas empresas, em 
função dos empregos que elas proporcionam.

Debate da RBS TV, em 28 de setembro de 2010

COmO Está
O governo enviou dois projetos de desoneração das micro e pequenas empresas 
para a Assembleia e ambos foram aprovados – o último, na terça-feira. Entre as me-
didas, o Executivo gaúcho ampliou a faixa de isenção ao ICMS de R$ 240 mil para  
R$ 360 mil. Empresas com faturamento anual até esse valor não precisam recolher 
o imposto.

CAIs DO PORtO

A revitalização do cais de Porto Alegre 
sai no meu governo, articulada com a 
humanização e a revitalização do Centro.

Entrevista a ZH, em 29 de junho de 2010

COmO Está
A revitalização do Cais Mauá finalmente começou a avançar, mas o mérito é coleti-
vo. Uma articulação entre governo do Estado, União e prefeitura permitiu a liberação 
para as obras, que devem começar em 2012 e ter parte finalizada até a Copa.

COmO Está
Foram criadas 36 novas equipes de Saúde da Família em outubro. Número pequeno 
perto das cerca de 1,2 mil que já existiam. O reforço incluiu a contratação de 237 
agentes comunitários e 18 novas equipes de saúde bucal. O repasse aos municípios 
para reforçar a atenção básica aumentou 166%. 

COmO Está
De 104 obras do tipo reivindicadas no Estado, 47 foram continuadas pelo governo 
atual – elas vinham sendo proteladas desde a gestão Britto e foram retomadas du-
rante o governo Yeda. Dez estão finalizadas e 37 em andamento. O governo também 
retomou 14 obras de ligação inter-regional.

AGRICULtURA FAmILIAR

Vamos recompor a Emater.

Propaganda eleitoral, em 20 de agosto de 2010

COmO Está
O governo do Estado contratou 300 novos técnicos para a Emater em 2011. Além 
disso, por meio de liminar concedida pela Justiça, o órgão teve recuperada a filan-
tropia. As dívidas herdadas, segundo o chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, estão 
sendo pagas ou renegociadas.

AGRICULtURA FAmILIAR

Vamos dar força para a agricultura 
familiar através do Sabor Gaúcho.

COmO Está
Lançado na gestão Olívio Dutra (1999-2002), o programa Sabor Gaúcho foi reto-
mado. Conforme o secretário de Desenvolvimento Rural, Ivar Pavan, produtos de 
agroindústrias familiares legalizadas estão recebendo a certificação.

sAÚDE

Duas medidas são 
fundamentais para 
que melhoremos o 
sistema de saúde do 
Estado: construção de 
hospitais regionais de 
média complexidade 
(1ª promessa) e 
desenvolvimento de 
Unidades de Pronto-
Atendimento (UPAs) 
(2ª promessa).

Sabatina no 30º Congres-
so dos Municípios do RS, 
29 de junho de 2010

2) COmO Está
Com prefeituras e União, o Estado começou 
a destravar as UPAs. Em 2011, foram aber-
tas duas: em Novo Hamburgo e Bom Princí-
pio. Dez estão em construção, duas tiveram 
ordem de início assinada e uma passa por 
ajustes elétricos. Há mais 22 em fase de 
projeto, licitação ou preparação do terreno.

1) COmO Está
O Estado não inaugurou hospitais em 2011, 
mas deu continuidade à obra do Hospital 
Regional de Santa Maria, que recebeu R$ 
7 milhões e deve estar pronto em 2012. Há 
outros dois novos hospitais previstos: o de 
Palmeira das Missões (em fase de projeto) 
e o do Vale do Gravataí (cuja sede está 
sendo definida). 

O que é o 
Promessômetro
l É uma ferramenta criada por ZH em julho 
de 2010 para que você possa acompanhar e 
pressionar pelo cumprimento de promessas 
feitas na campanha eleitoral.

As FAsEs DO PROjEtO

fase 1 (completa)
l Ocorreu ao longo da campanha, com o 
registro e a publicação de promessas as-
sumidas em eventos, debates e entrevistas 
pelos candidatos.

fase 2 (completa)
l Também transcorreu durante a cam-
panha, quando promessas foram abordadas 
em reportagens que verificaram as chances 
de se tornarem realidade.

fase 3 (em andamento)
l Após a eleição, o Promessômetro tem a 
função de orientar o eleitor na cobrança do 
cumprimento das propostas. 

COmO As PROmEssAs 
sÃO AvALIADAs POR ZH

Um projeto concluído recebe 
sinal verde, indicando que a 
promessa foi cumprida.

A proposta em fase de enca-
minhamento é sinalizada com 
amarelo, indicando que está 
avançando.

Se a promessa ainda não saiu 
do papel, é acompanhada do 
sinal vermelho, indicando o 
não cumprimento.

O Promessômetro foi lançado 
em julho do ano passado

Ônibus da 
Brigada 
Militar faz 
parte do 
projeto 
Territórios 
de Paz 
no bairro 
Rubem 
Berta, na 
Capital

Em Novo Hamburgo, a UPA no bairro 
Canudos foi inaugurada em setembro
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ACEssOs mUNICIPAIs

Vamos apresentar uma agenda ao governo federal 
para investimentos em ligações. Vamos continuar as 
obras que estão sendo feitas e pagá-las.

Debate da Rádio Gaúcha, em 6 de julho de 2010

PsF

Temos de colocar muita força no PSF 
(Programa Saúde da Família).

Sabatina no 30º Congresso dos
Municípios do RS, 29 de junho de 2010

COmO Está
Apesar da pressão de aliados, oposição e do Cpers, o governador afirma que não 
tem como honrar o compromisso de uma hora para a outra. O problema é a falta de 
recursos. Promete pagar o piso ao longo do mandato.

PIsO NACIONAL DO mAGIstéRIO

Vamos chegar ao piso de maneira negociada. 
É um compromisso.

Entrevista a zerohora.com, 2 de agosto de 2010


