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A paixão pela dupla Gre-Nal e pelos clubes do Interior faz o nosso Estado respirar futebol de uma 
forma alegre e saudável. Em função da importância política e econômica para o país e por essa 
tradição futebolística, o Rio Grande do Sul será uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, o que 
nos leva a um sentimento de orgulho, mas também de muita responsabilidade. 

Em mil dias, queremos um Rio Grande do Sul ainda melhor, não somente para receber as 
comunidades que virão ao nosso Estado, mas, sobretudo, queremos um Rio Grande melhor para o 
povo gaúcho. Estaremos satisfeitos se os visitantes que aqui chegarem puderem encontrar um povo 
mais feliz, em um novo patamar de civilidade democrática e de desenvolvimento, com melhores 
condições em áreas essenciais como segurança pública e saúde, por exemplo. Estamos trabalhando 
com outras duas premissas fundamentais: sustentabilidade e acessibilidade, que tenho convicção de 
que serão diferenciais em comparação com as demais sedes. 

Sabemos que o Rio Grande do Sul ainda tem problemas estruturais, porém, também é verdade que 
eles podem ser superados neste período. Obtivemos grandes conquistas desde o começo do ano. 
Fortalecemos a nossa base produtiva já instalada, conseguimos melhorar as condições dos 
professores e dos servidores da segurança pública, criamos formas consistentes de participação e 
diálogo com a sociedade, estabelecemos uma nova relação com o governo federal e buscamos 
muitos investimentos de fora. Já não somos somente o celeiro do Brasil, o que muito nos orgulha. 
Mas o nosso Estado hoje - e espero que ainda mais em 2014 - também se destaca por sua 
capacidade industrial, tecnológica e educativa. 

Tenho certeza que daqui a mil dias o Rio Grande do Sul estará ainda melhor. Esse, pelo menos, é o 
esforço que viemos fazendo, conjugado com o povo gaúcho, que percebe essa disposição do 
governo na promoção do crescimento e de melhores condições à nossa população. Estaremos 
totalmente preparados para a Copa. Vamos vencer todas as dificuldades, estamos acostumados a 
isso. Teremos aqui um espelho do que melhor o Brasil pode oferecer para um acontecimento dessa 
magnitude esportiva, cultural e econômica.
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