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Grupo RBS lança a segunda 
fase da campanha institucio

nal "Crack, nem pensar" no Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina. 
"Nosso objetivo é a erradicação 
do crack. Juntos, estamos dis
postos a encontrar u m a saída e 
vencer essa epidemia do crack", 
disse Nelson Sirotsky, presidente 
da RBS, no evento de lançamen
to na última terça-feira (30), que 
contou com a presença do minis
tro da Saúde, José Gomes Tem
porão. 

Na ocasião, Sirotsky apresen
tou a estratégia da campanha pa
ra 2010, criada pela Agência M a 
tr iz , e convocou a comunidade a 
se engajar de maneira objetiva 

• na luta contra a droga. 
A ação vai além da publici

dade, pois inclui também edito
rial , institucional e mobilização 
do público interno. O objetivo 
principal é o de evitar que mais 
pessoas experimentem a droga, 
impedindo o aumento do núme-

• ro de usuários. Em 2009, duran
te a pr imeira fase, a campanha 

• mostrou o efeito devastador do 
crack e os malefícios físicos e 

• psicológicos causados a quem 
experimenta a substância. O re
sultado foi o aumento de 90% 
no índice de apreensão da dro
ga no Rio Grande do Sul e das 
denúncias ao serviço " V i v a Voz" 
no Rio Grande do Sul e em Santa 
Catarina. Além disso, o governo 
gaúcho destinou R$ 1 milhão, no 
final de 2009, para ações de saú
de e prevenção. Peças da campanha "Crack, nem pensar", da agência Matriz; objetivo é erradicação do uso da droga 



ofensiva contra o crack 
Nesta segunda fase, as peças 

mostram cenas de grande impac
to, seguindo o mesmo realismo 
da campanha anterior, apresen
tando o sofrimento que o uso da 
droga causa aos familiares, ami
gos e parceiros dos usuários. Os 
rostos retratados pelo fotógrafo 
gaúcho Raul Krebs expressam 
as sensações de medo, desistên
cia, vergonha, desespero, fuga, 
afastamento e repulsa experi
mentadas pelos que v ivem ao 
lado de quem consome a droga. 
"O crack matou em você o que 
melhor havia de mim". A partir 
de depoimentos com esse teor a 
Agência Matriz criou a campa
nha. O rompimento da afetivi-
dade permeia as peças publici
tárias, sublinhando sentimentos 
perdidos pelo dependente na sua 
relação com a família, os amigos 
e pessoas mais próximas. Quan
do a mãe desiste do filho é por
que o crack venceu. Quando o 
filho tem medo do pai, então a 
v ida vira mesmo uma droga. A 
campanha propõe esta reflexão e 
aponta caminhos para a preven
ção, a repressão e a recuperação 
dos dependentes do crack", ex
plicou Roberto Philomena, dire
tor de criação da Agência Matriz. 
A criação é de Philomena, Telmo 
Ramos, Cláudio Franco e Laura 
de Azevedo, com direção de cria
ção de Philomena e Ramos. 

U m a das novidades, este ano, 
é a adoção de projetos sociais de 
prevenção ao uso de drogas. 

Sob a coordenação da Funda
ção Maurício Sirotsky Sobrinho 
(FMSS), 20 instituições do Rio 
Grande do Sul e de Santa Cata
rina, localizadas nas 18 regiões 
de atuação da RBS, serão benefi
ciadas com até R$ 20 m i l , depen
dendo da mobilização de suas 
comunidades. 

A campanha ganhou também 
um símbolo de adesão. São pul
seiras de silicone emborrachado, 
nas cores cinza, vermelho e pre
to, com a inscrição "Crack, nem 
pensar", que serão distribuídas à 
comunidade. 
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