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BRIEFING 
 
Sugere-se uma campanha publicitária (simulada) para 
ser anexada à proposta técnica, onde o licitante deverá 
considerar: 
 
Público-alvo – Pessoas de ambos os sexos, de todos 
os segmentos sociais, a partir da idade de acesso à 
escola. 
 
Período – Divulgação e veiculação prevista para 30 
dias. 
 
Investimentos – Aplicação utilizada, da ordem de R$ 
300.000,00 (Trezentos mil reais), no mercado de 
Dourados-MS 
 
Com o Tema: 
 
A COMUNICAÇÃO COM AS  
PESSOAS E A SOCIEDADE 
 
A população de um município tem o direito e o dever de 
receber informação, o mais próximo da realidade, em 
relação às ações que são desenvolvidas pelo Poder 
Público. À Administração do Município compete fazer 
com que essas ações ganhem a dimensão necessária, 
baseada nos princípios do respeito ao ente público, 
levando em consideração o caráter informativo, 
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educativo e orientativo para nortear os interesses da 
população. 
 
OBJETIVO 
 
Nesse sentido, são objetivos da Comunicação, diante 
da proposta de aproximação com as pessoas: 
- Informar sobre as ações, programas e projetos em 
andamento; 
- Divulgar e promover campanhas capazes de estimular 
o caráter educativo; 
- Facilitar o acesso da informação, em caráter 
institucional, aos diferentes segmentos sociais. 
 
PROBLEMA 
 
Verifica-se distanciamento, previsível, no 
relacionamento da Administração Pública com as 
pessoas, considerando precariedade dos serviços e 
direcionamentos equivocados da aplicação de 
investimentos. Assim, é preciso: 
- Interagir a ação pública aos interesses/vontades das 
pessoas; 
- Criar condições para que o ente público passe a ser 
beneficiário direto dos serviços; 
- Conscientizar de que os investimentos devem ser 
canalizados à melhoria da qualidade de vida. 
 
O TEMA 
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Para se atingir metas e objetivos de curto e médio 
prazo, já se disse, melhor é aplicar esforços físicos, 
recursos financeiros e estratégia de inteligência em 
áreas congêneres como saúde e educação; melhor, 
ainda, na realização de ações e programas que 
possam integrar o espaço e a atividade, produzindo os 
resultados que garantam a almejada qualidade de vida, 
mais saúde, mais educação e mais pessoas se sentido 
felizes e realizadas. 
 
Nesse sentido, o Município dispõe de uma estrutura de 
Educação composta pelo universo equivalente a mais 
de 26 mil alunos matriculados, ocupando as nossas 45 
unidades de Ensino Fundamental, os 36 Ceims 
(Centros de Educação Infantil Municipal), além das 7 
entidades conveniadas. 
 
Paralelamente, a Saúde atende uma população 
estimada em mais de 800.000 pessoas, resultante do 
atendimento em regime de gestão plena que contempla 
em torno de 33 municípios da macrorregião. Para isso, 
dispomos de 35 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), e 
42 ESFs (Equipe de Estratégias de Saúde da Família), 
além de 35 Gabinetes Odontológicos, em apoio às 
ações realizadas no HV (Hospital da Vida) 
aproximadamente 4.557 atendimentos ambulatoriais 
nos três primeiros meses de 2017 e na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento), responsáveis por mais de 
23.613 atendimentos de pessoas de 12 à 120 anos nos 
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três primeiros meses deste ano, quantidade acima da 
meta que seria de 15 mil atendimentos. 
 
Diante desse quadro, é possível construir uma ação 
integrada de educação e saúde com responsabilidade 
social, preventiva e de orientação, a partir do 
envolvimento do público que compõe estes dois eixos. 
 
Sabedores de que Educação e Saúde se completam, é 
responsabilidade do Comunicador Institucional realizar 
campanhas que venham a facilitar o entendimento e a 
compreensão de que, a partir de campanhas de 
Higiene Educacional, por exemplo, aliada com 
ingredientes de Educação Alimentar, será possível 
prospectar a real e verdadeira Geração do Futuro. Para 
isso, não precisamos esperar pelo amanhã; é 
imperioso estabelecer essas metas como política de 
governo, baseada em eixos estratégicos que conduzam 
ao desenvolvimento social, com equilíbrio e 
responsabilidade, levando à melhor qualidade de vida 
para todas as pessoas de Dourados. 

 


