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Planejamento de Campanha para Prefeito e vice-prefeito 

 

1. Apresentação 

O PaRe – Partido Relacionista, visa colaborar com o crescimento e 

desenvolvimento da cidade de São Borja, pensando no bem estar da comunidade. 

Propõem melhorias na qualidade de vida dos cidadãos são-borjenses, visando uma 

gestão administrativa de qualidade e mais responsável diante das demandas da cidade. 

2. Título:  PaRe – Partido Relacionista (100 parar no tempo) 

3. Entidade e/ou empresa promotora: Daiane Gampert, Fernanda Martins, Lucas 

Correa.  

4. Candidatos (prefeito e vice): Eduardo Martinez e Bruna Camargo.  

5. Partido (coligação): PaRe – Partido Relacionista. O partido das Relações Públicas 

6. Cidade: São Borja/RS 

7. Tema da campanha: São Borja nos trilhos do desenvolvimento 

O Município deve ser administrado sob a inspiração do transporte 

ferroviário, no qual a locomotiva, a Prefeitura, puxa seus vagões, os diversos 

setores públicos e privados do município, tendo como base dois eixos paralelos, 

os dois trilhos sobre os quais o trem da história se movimenta: o público e o 

privado. Para garantir o desenvolvimento municipal, a máquina pública deve 

estar assentada sobre esses dois eixos ou não será uma máquina pública.  

Assim como na linha férrea, os dois trilhos ou eixos não podem ser 

juntados nem mesmo aproximados. O resultado pode ser o descarrilamento, que 

estanca o desenvolvimento e deixa seus passageiros, os cidadãos, a pé. É o que 

ocorre em setores como a saúde e o transporte coletivo.  

A Prefeitura não pode deixar de ser a locomotiva, passar a ser um vagão 

e um vagão assumir a condução do comboio municipal. Quando isso ocorre, a 

gestão pública é privatizada e o comboio segue na direção que os passageiros do 

vagão que passou a ser locomotiva determinarem. Ou para no meio do caminho, 

até que os demais passageiros percebam que algo está errado e se movimente 

para colocar a cidade novamente nos trilhos.  



 

8. Objetivos: 

Responsabilidade política e eficiência administrativa. Mudança de paradigma na 

gestão política do poder público municipal. Mais políticas e políticos de estado e menos 

políticas e políticos de governo. Ou seja, mais institucionalização e menos precarização 

das políticas públicas; mais servidores efetivos e menos cargos de confiança no serviço 

público. 

Diminuir pela metade o número de secretarias e de cargos do primeiro e do 

segundo escalões. Manter apenas o número de cargos do terceiro escalão como diretores 

de área. Abolir os cargos de confiança - CCs de assessorias e os contratos, cujas funções 

devem ser ocupadas por servidores do quadro e, em caso de necessidade, concurso 

público. 

 

Gestão participativa e compartilhada 

Uma gestão participativa deve conduzir a máquina pública com a 

participação permanente e constante dos seus cidadãos, e de forma 

descentralizada. Para atingir esse objetivo, deve ser implantada uma 

subprefeitura no bairro do Passo ter um agente público em cada bairro e vila, 

cuja quantidade deve ser definida por área de abrangência e número de famílias 

atendidas.  

Uma gestão compartilhada deve criar um fórum permanente do qual 

fazem parte, além da própria Prefeitura, as instituições públicas estaduais e 

federais instaladas no município, como a Universidade Federal do Pampa - 

Unipampa, o Instituto Federal Farroupilha – IFFarroupilha e a UERGS, visando 

o desenvolvimento estratégico do município.  

 

9. Slogan: 100 parar no tempo.  

10. Eleitores: Aproximadamente 40 mil eleitores. Todos os bairros da cidade, priorizando 

os maiores bairros: Passo, Pirahy, Centro, Paraboi, Bettim.  

11. Período de realização: Abril a outubro de 2014. 

 



12. Organograma:

 

 

13.  Plano de Comunicação: 

13.1 Recursos necessários (humanos, materiais, audiovisuais e equipamentos): 

 

Recursos humanos: Equipe de assessores (Daiane Gampert, Fernanda Martins, 

Lucas Correa); equipe de assessoria jurídica, equipe de logística, equipe de 

comunicação.  

 

Materiais: Carro de som, trio elétrico, carreata, bandeiraço, cavaletes com a 

imagem do candidato e do partido nas principais vias, cartuchos de tinta, folha 

sulfite, material de escritório.  

 

Equipamentos: computadores, câmeras, impressoras, microfones.  

 

13.2 Estratégias de comunicação e marketing em cada fase da campanha: 

 

a) Lançamento da candidatura e início: Abril, maio, junho. Lançamento da 

campanha no mês de abril no Centro Nativista Boitatá, com a distribuição 

de santinhos, cavaletes com a imagem do candidato, painéis de led 

distribuídos pela cidade.  
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b) Consolidação da candidatura em julho e agosto: coquetel na Casa do General 

para os filiados ao Partido nos dois meses.  

 

c) Desenvolvimento da campanha; final da campanha em setembro e outubro: 

panfletagem, bandeiraço, carreata. Mateada aos domingos em agosto, setembro 

com distribuição de água quente, com apoio da erva mate Rei Verde = 

consolidação da candidatura.  

Últimos dois meses, bandeiraço em pontos estratégicos, não os 

repetindo. Oito sábados, bandeiraço.  

 

 

13.3 Materiais: Os materiais utilizados para a campanha serão: 

Santinho “Passagem para o futuro”: 80.000 unidades. 

Camiseta: 20.000 unidades. 

Botons: 20.000 unidades. 

Press-kit, eco-bag com: camiseta, bloco de anotação, caneta, bandeira, e 

Adesivo: 20.000 unidades. 

Bandeira: 30.000 unidades. 

Adesivo para o vidro traseiro do carro: 20.000 unidades. 

Painel de Led: 20 unidades espalhados em pontos estratégicos da cidade. 

 

13.4 Cronograma: 

 

Atividades Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro 

Lançamento da 

campanha 

X       

Início campanha X X X     

Consolidação 

campanha 

   X X   

Desenvolvimento 

campanha 

     X X 

Final da 

campanha 

      X 

 

 

13.5 Orçamento: R$ 750.000,00 



 

13.6 Considerações gerais 

 

O Partido Relacionista é um partido que busca, através de um novo olhar e 

perspectiva, fazer com que a cidade de São Borja e seus cidadãos evoluam e não 

simplesmente parem no tempo. Toda cidade é construída a partir de seu passado e de 

suas conquistas, porém é preciso seguir adiante e trazer propostas que renovem a cidade 

como um todo. E é essa a meta do Partido Relacionista: fazer São Borja não parar no 

tempo.  

 

 

13.7 Anexos 

 

13.7.1 Fan page do PaRe na rede social Facebook               

 

 

 

 

 

 

13.7.2 Adesivo 

 

 

 

 

 

 

 



13.7.2 Panfleto (“santinho”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7.3 Imagem de campanha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13.7.4 Imagem de campanha 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7.5 Imagem de campanha 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7.6 Imagem de campanha 4 

 


