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1. Apresentação 

Este é o planejamento de campanha do candidato João Hussein e Maria 

do Carmo Silva que pretendem se eleger como prefeito e vice respectivamente, 

pelo Partido Social Cristão Islâmico (PSCI), o objetivo principal é fazer com que 

tais candidatos se elejam por seu mérito próprio e história de vida em 

conjunção com  ações direcionadas e estratégicas estruturadas pela equipe de 

assessoria de imprensa destes. 

2. Título 

Planejamento de campanha eleitoral: João Hussein e Maria do Carmo 

Silva 

3. Promotoras 

Caroline Fernandes, Cleia Wertonge, Thaysa Flores 

4. Prefeito e Vice Prefeita 

João Hussein nasceu em março de 1983, na cidade de São Borja, vindo 

de uma família tradicionalmente islâmica originária da Jordânia. Estudou a vida 

inteira em colégio de freiras, no entanto, sem perder a essência de seu povo, 

foi presidente do Grêmio Estudantil no Colégio Sagrado Coração de Jesus, 

tradicional colégio católico da cidade de São Borja. 

Graduou-se em Ciência Política na Universidade Nacional de Brasília, e 

retornou então a cidade natal, junto a comunidade islâmica. Trazendo seus 

conhecimentos não só para seus condescendentes, mas para toda a 

população de São Borja. João via em sua cidade natal oportunidades que 

precisavam ser potencialmente trabalhadas, tornou-se presidente da ACISB 

(Associação Comercial e Industrial de São Borja) enquanto pós graduava-se 

em Comércio Exterior pela URGS (Universidade do Rio Grande do Sul), sua 

rotina era atribulada, com idas e vindas, sem deixar de dar assistências 

constantes aos comerciantes e à economia local. 

Casou-se em 2005 com Samira Hussein, psico-pedagoga, engajada na 

luta pelo ensino, apoiando a escola como uma extensão da família, ressaltando 



a importância do seio familiar na formação cidadã dos indivíduos. Atuante 

também na luta contra o preconceito e tolerância étnica sendo pregadas desde 

o ensino básico. Tiveram seu primeiro filho em 2007, iniciando assim uma 

família. 

Ainda em 2007, João Hussein já empenhado em causas sociais, 

identifica-se com a linha ideológica do partido PSIC (Partido Social Islâmico 

Cristão) e filia-se a este. Em 2008, já na sua primeira eleição João candidata-

se a vereador e ganha. Totalmente engajado em seu trabalho, João propôs a 

ementa favorável à inserção de novas instituições de ensino como, por 

exemplo, o Instituto Federal Farroupilha. João vê em São Borja um potencial 

turístico. E finalmente em 2010, empenha-se na construção da mesquita 

símbolo religioso islâmico, possibilitando assim, com que a maior parte dos 

comerciantes da cidade tivessem como manter-se em sua religião original. 

Em 2010 também conhece Maria do Carmo Silva, que posteriormente se 

tornaria sua vice. 

 

Vice-Prefeita Maria do Carmo Silva 

                 Nasceu em Rincão da Cria em 15 de novembro de 1975. Filha de 

pais agricultores, alfabetizou-se aos 17 anos, tendo aos 18 o primeiro de seus 

cinco filhos, o pai do primeiro filho morre ainda jovem vítima de cirrose 

hepática, o que faz que Maria mude-se para a cidade de São Borja. Maria 

busca na fé da religião evangélica a força para seguir em frente. E torna-se 

empregada doméstica para o sustento de seu filho. Após alguns anos, casa-se 

com o pastor Ismael da Silva com o qual tem mais quatro filhos. 

A medida que os filhos iam crescendo Maria foi se dando conta da 

importância da educação, resolvendo assim retornar  aos estudos, matriculou-

se em uma das Universidades que João Hussein ajudou a implantar em São 

Borja, cursando Serviço Social. 

Ao longo de sua vida, já inserida num contexto educacional Maria decide 

então filiar-se ao partido PSCI dando continuidade à sua própria educação e a 

educação de seus filhos. Após extremas dificuldades e muita luta, Maria trilha 

uma carreira política exemplar apoiada pelo seu marido e a exemplo de um de 

seus filhos que assumiu ser homossexual, Maria engaja-se na luta contra o 



preconceito. Identificando-se com a ideologia proposta por João Hussein Maria 

torna-se então candidata a vice-prefeita com este. 

1. Partido e Coligação 

Partido Social Cristão Islâmico (PSCI) 

Fundado em maio de 1981, o Partido Social Cristão Islâmico (PSCI) 

surgiu como consequência natural da ousadia de brasileiros e palestinos 

alicerçados nos ideais difundidos pelo político gaúcho Pedro Simon. Brasileiros 

que tinham o objetivo de contribuir para a consolidação de parcerias 

econômicas necessárias no momento de pós ditadura. 

Naquele momento, era mais do que preciso implantar o pluralismo 

partidário e religioso para viabilizar o pleno ressurgimento da democracia. 

Dessa forma se materializava a luta iniciada por aquele líder político nacional, 

cujo sonho era concretizar um projeto que determinasse os contornos dos 

processos de produção e distribuição da riqueza, tendo por base, como 

principal sustentação, o respeito à dignidade da pessoa humana e as 

diferenças. 

Em 1990, nove anos depois da reabertura política, o Partido Social 

Cristão Islâmico recebia o registro definitivo do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). Naquele mesmo ano, elegeu o governador de Alagoas, David Samud. 

Assim nascia o Partido Social Cristão Islâmico, sustentado na Doutrina 

Social Cristã e Islâmica, inspirado nos valores e propósitos do Cristianismo e 

do Islamismo, em busca de uma sociedade justa, solidária e fraterna. O 

Cristianismo e o Islamismo, mais do que religiões, representam para o PSCI 

um estado de espírito que não segrega, não exclui nem discrimina. Aceita a 

todos, independentemente de credo, cor, raça, ideologia, sexo, condição social, 

política, econômica ou financeira. 

O PSCI foi criado para ser um partido diferente no cenário político 

brasileiro, que procura de maneira altiva novos rumos para a nacionalidade, 

defendendo a conservação do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, 

o bem-estar dos idosos e aposentados, a educação, a segurança no trânsito e 



os níveis estáveis de emprego, visando sempre proporcionar à população mais 

saúde, conforto e dignidade. 

Neste começo do terceiro milênio, em sua acelerada marcha de 

crescimento, após enfrentar os mais diversos e austeros obstáculos, o PSCI 

consolida-se como força política autêntica, participando das principais questões 

nacionais, levando a sua contribuição para o aprimoramento das instituições. 

Coligação “São Borja Melhor” 

PCO – Partido da Causa Operária 

PNB – Partido Neoliberalismo Brasileiro 

PD – Partido Democrata 

PCC – Partido Comunitário Cristão 

PSDD – Partido Solidariedade   

PROS – Partido Republicano da Ordem Social 

PEN – Partido Ecológico Nacional 

PPL - Partido Popular Liberal 

PR – Partido Republicano 

PSD – Partido Social Democrata 

PSL – Partido Social Liberal 

PRB – Partido Republicano Brasileiro 

PV – Partido Verde 

PTN - Partido Trabalhista Nacional 

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 

2. Cidade 

         São Borja, Rio Grande do Sul. 



A cidade foi fundada em 1682 pelos padres jesuítas, a primeira cidade 

dos Sete Povos das Missões. São Borja tem a civilização mais antiga do 

estado, sendo povoada ininterruptamente desde sua fundação. Situa-se na 

fronteira oeste do estado, sendo banhada pelo rio Uruguai, que é 

a fronteira natural com a cidade de Santo Tomé localizada na província 

de Corrientes, na Argentina. 

A lei estadual 13.041/2009 declarou oficialmente São Borja "Terra dos 

Presidentes", por ser cidade natal de dois ex-presidentes do Brasil: Getúlio 

Vargas e João Goulart. 

Antigamente a cidade foi conhecida também como a Capital do Linho, 

devido ao forte cultivo da planta no município nas décadas do início do século 

XX.Em meados do século XVII, São Borja foi o primeiro dos chamados Sete 

Povos das Missões da Companhia de Jesus que abrigou em seu seio a 

nação guarani e foi o lar de Sepé Tiaraju.  

São Borja foi fundada pelos padres jesuítas espanhóis. O nome é 

homenagem a São Francisco de Borja, que foi o 3º geral ("general") da ordem 

dos jesuítas. Por estes motivos é que o brasão da cidade ostenta, em campo 

vermelho (evocativo da terra vermelha das Missões e do sangue guarani), 

uma Cruz de Lorena em ouro. 

    A adoção da Cruz de Lorena (oriunda da região de Lorraine, na França) 

foi um erro histórico, utilizada por um grupo de arte amador da cidade e depois 

foi muito difundida. Porém, o formato da verdadeira cruz utilizada pelos jesuítas 

nas Missões pode ser vista em vários locais da região missioneira, inclusive 

nas Ruínas de São Miguel das Missões, principal sítio histórico dos Sete Povos 

das Missões. Universidades recentemente implantadas: 

 Unipampa - Campus São Borja 

 IFF ou Instituto Federal Farroupilha - Campus São Borja 

 Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - Campus São Borja 

 

3. Propostas 

 Infra-estrutura 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesu%C3%ADtas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cruz_de_Lorena
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Miguel_das_Miss%C3%B5es


Saneamento básico para evitar doenças na população e profilaxia da 

saúde. Melhoria nas condições de asfalto para que as licitações de 

transporte público tenham boas condições de local de trabalho, assim 

atraindo a atenção e apoio destas empresas, evitando futuros gastos com 

manutenções de máquinas. 

 Transporte Público 

Desmonopolizar  a licitação de transporte de uma única empresa 

como ocorre atualmente (Santa Ignês) dando oportunidade para que outras 

empresas possam prestar seus serviços com maior qualidade no 

município. 

 Sindicalização 

Manutenção, estruturação e normatização dos sindicatos existentes 

de modo que este estímulo venha a servir como exemplo para que outros 

grupos trabalhistas se estruturem e ganhem força. 

 Facilitar a inserção do de novas empresas 

Atrair empresas investidoras dos mais diversos ramos para São 

Borja, demonstrando que apesar da distância dos grandes centros 

econômicos a cidade dispõe de grande território livre para construções e 

também se caracteriza como região de fronteira próxima dos principais 

países do Mercosul os quais possibilitam importação de produtos e 

movimentação da economia municipal. 

 Campanha educativa 

Erradicar a evasão escolar tanto no nível médio como no nível 

superior, ampliando escolas com Educação para Jovens e Adultos (EJA).  

Apoiar maior implantação de cursos profissionalizantes gratuitos no 

município capacitando assim os cidadãos para que possam se desenvolver 

intelectualmente e assim também buscar o desenvolvimento da cidade. 

Desenvolver projetos e campanhas de conscientização desde o 

ensino básico até o ensino superior que diminuam o preconceito e 

aumentem a tolerância e o respeito étnico, religioso, social, sexual e 

político. 

 Cultura/ Lazer 



Apoio e estruturação da Secretaria Municipal de Esporte e 

Juventude, promovendo eventos esportivos que reúnam e atraiam jovens 

para a pratica de esportes ocupando seu tempo ocioso com práticas 

saudáveis diminuindo o grau de sedentarismo e os tirando de situações de 

risco como drogas e violência. 

Criação de uma ponto de cultura ainda não existente no município 

que agregue valores como região das missões valorizando e enriquecendo 

a história da cidade, a localização fronteiriça aumentando assim a interação 

com nossos países vizinhos, história dos presidentes sobressaltando os 

pontos que fizeram parte da história do país e do município. Nesse ponto 

de cultura além do aspecto histórico também haveriam cursos relativos à 

arte e cultura disponibilizando dados e professores sobre os tipos de 

religiões e culturas existentes em São Borja, e também potencializando a 

cidade como um polo produtor de cultura. 

Destinar 3% do orçamento para o Fundo de Auxilio a Cultura para o 

incentivo dos mais diversos projetos. 

 

 Segurança 

Aumento contingente policial principalmente nas áreas mais 

vulneráveis da cidade como na Estação férrea, Porto, Parcão (Parque 

General Vargas) 

4. Objetivos 

O principal objetivo deste planejamento de campanha é eleger como 

prefeito João Hussein e como vice Maria do Carmo Silva, possibilitando 

assim melhorias para cidade de São Borja e uma experiência positiva e 

engrandecedora para a equipe de assessoria do candidato. 

 

5. Slogan 

Avante! Porque São Borja pode mais. 

6. Número de eleitores 



Conforme atualização do dia 1º de maio de 2012, do Tribunal Regional 

Eleitoral do Rio Grande do Sul, São Borja possui 48.319 eleitores aptos a 

votar nas eleições gerais do dia 3 de outubro... Isto significa 906 eleitores a 

mais do que o registrado nas eleições municipais de 2008, quando o 

município possuía 47.413 eleitores, segundo o TRE/RS. Os dados do site 

do TRE apontam que o número de mulheres habilitadas a votar no 

município continua sendo maior que o contingente masculino. São 25.017 

mulheres e 23.302 homens registrados como eleitores. O número de 

eleitores menores de 18 anos é atualmente de 1.054 e de analfabetos 

2.448. Em 2008, eram 24.661 mulheres aptas a votar, 22.752 homens, 

1.107 menores e 2.511 analfabetos.  

Na Fronteira Oeste, São Borja perde para outros três municípios no 

número de eleitores: Alegrete, que possui 61.227; Santana do Livramento, que 

tem 68.894; e Uruguaiana, que soma 89.565 eleitores. No Estado, o município 

consta como 34° colocado em número de eleitores, conforme números do 

Tribunal Regional Eleitoral. Já os maiores colégios eleitorais do Rio Grande do 

Sul são: Porto Alegre, com 1.056.934 eleitores; Caxias do Sul, com 309.345; 

Pelotas, com 246.172; Canoas, com 211.191; e Santa Maria, com 192.494 

eleitores. 

Bairros: 

 Centro: Principal concentração populacional da cidade, onde encontram-se 

as principais lojas e os moradores de maior poder econômico. Situam-se 

nessa região a prefeitura, a câmara de vereadores, o museu Getúlio 

Vargas, museu João Goulart, o museu Missioneio (junto a biblioteca pública 

municipal), a praça XV de novembro (onde encontra-se o mausoléu do 

presidente Getúlio Vargas) e a Igreja Matriz São Francisco de Borja, entre 

outros pontos turísticos importantes. 

 Bettim: Bairro de classe média e sede da escola técnica federal Instituto 

Federal Farroupilha (Campus São Borja). Conhecido pela sua tranquilidade, 

segurança e boa vizinhança, é um dos melhores bairros para se viver em 

família em São Borja. Excelente localização, padrão elevado de vida, 

vizinhança hospitaleira fazem a boa fama do bairro. 



 Passo: Bairro situado no extremo norte da área urbana de São Borja. O 

bairro é constituído por trabalhadores e suas moradias populares, 

localizam-se o prédio da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), o 

Centro Nativista Boitatá a Receita Federal e a Polícia Federal. Os 

moradores do bairro são conhecidos como "passianos". O bairro é o maior 

da cidade, englobando muitas vilas, chegando sua divisa mais ao norte e 

até as margens do Rio Uruguai passando pelo Cais do Porto, um ponto de 

encontros ao ar livre e realizações de eventos culturais diversos. 

 Menegusso: Bairro popular de moradias de classe média, situado em torno 

do parque de exposições, do sindicato rural, da sede campestre, do clube 

comercial, da sede do clube recreativo Continente, Ascomvilca (associação 

de moradores da vila cabeleira). Nas proximidades também se localiza o 2° 

BPAF da Brigada Militar de São Borja, Batalhão de Policiamento de área de 

Fronteira. Bairro onde se localiza a sede da Associação Atlética do Banco 

do Brasil de São Borja e onde ficam o Parque de Exposições Dr. Serafim 

Dornelles Vargas, onde acontece a Fenaoeste, e a Sede Campestre do 

Clube Comercial. Nesse bairro encontram-se casas populares e casas de 

classe média alta. 

 Pirahy: Bairro de moradias populares. Além de unidades residenciais, neles 

situam-se a sedes do Poder Judiciário Estadual; Poder Judiciário Federal; 

Ministério Público Estadual; em breve iniciará obras da sede da Justiça 

Federal do Trabalho. Além dos poderes, o bairro conta com o Hospital Ivan 

Goulart. 

Também nesse bairro está a rua mais arborizada da cidade (Rua General 

Canabarro) onde predominam árvores como cibipirunas, plátanos, grevilhas e 

guajuvira. Reconhecido como o melhor bairro da cidade. A denominação do 

bairro deriva da existência de uma fábrica de papel denominada Pirahy que 

operou até a década de 70. 

 Florêncio Guimarães: Bairro de moradias populares situado ao sudoeste da 

cidade, tendo como um de seus destaques o Estádio Vicente Goulart, casa 

dos extintos Internacional e Cruzeiro e da Associação Esportiva São Borja. 

 Paraboi: Contam os antigos moradores que o nome Paraboi deve-se ao 

fato de que, antigamente, quando os tropeiros (conduzindo suas boiadas 



para algum matadouro) estacionavam as tropas exatamente naquele sítio. 

Ao decidirem pernoitar no local, os condutores supostamente gritavam 

"páááára boiii". Neste bairro se localiza a rodoviária, a praça tricentenário e 

o monumento alusivo aos 300 anos de fundação da povoação jesuítica. 

 Itacherê: Bairro de moradias populares. Itacherê é uma palavra de origem 

indígena que quer dizer "rio de pedras". 

 Maria do Carmo: Bairro formado pela classe média baixa, hoje considerado 

um dos bairros mais seguros da cidade, e um dos lugares mais procurados 

para compra e alugueis de casas, segundo as agências Imobiliárias. 

 José Pereira Alvarez (Várzea): Bairro formado por trabalhadores, onde 

encontra-se a antiga estação ferroviária (futuro centro cultural do 

município), o mercado público municipal, o 2º RCMec, o Regimento de 

Cavalaria Mecanizada, o presídio municipal, o aeroporto, e o Jocquei Club. 

 

7. Período de realização  

Início dezembro 2013, final de maio de 2014. 

8. Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Plano de Comunicação 

João Hussein- Prefeito 

Maria do C. Silva- Vice 

 Vice 

Assessoria de Imprensa – 

Thaysa Flores 

Planejamento 

Financeiro e 

Administrativo – 

Caroline Fernandes 

 

Assessoria de Marketing - 

Cleia Wertonge 

 



9.1 Recursos  

 

13.1.1Recursos Humanos 

 Função 

Cleia Wertonge Assessoria de marketing. 

Thaysa Flores Assessoria de imprensa. 

Caroline Fernandes 
Planejamento financeiro e 

administrativo. 

Mario José Almeida Publicitário - cinegrafista 

 

  13.1.2 Recursos Materiais  

Material Descrição 

Informativo “São Borja 

Melhor” 

  

2 páginas; informações sobre o 

partido, a campanha, e agenda do 

candidato, imagens dos eventos. 

Folder 10x8cm 

Foto dos candidatos com o 

número, slogan, coligação, 

logomarca do partido. 

Folder 30x20cm 

Informações com propostas, 

imagens dos candidatos, número p/ 

voto. 

Cartaz 50x40cm 
Número p/ voto, foto dos 

candidatos, logomarca do partido. 

Banner 120x90cm 
Foto dos candidatos, slogan, 

logomarca do partido. 

Banner 200x150 cm 
Foto dos candidatos, número p/ 

voto, logomarca do partido. 

Fundo de palco 10x5m 
Rosto do candidato, número, 

partido e coligação. 

wikipédia 
Trajetória dos candidatos e história 

do partido. 

Chaveiro  Logomarca do partido com o 



número. 

Caneta Logomarca do partido. 

Bandeira 60x40cm 

Logomarca do partido ou numero 

p/ voto ou imagem dos candidatos 

ou slogan. 

Equipamentos p/ pintura 
Latas de tinta, pincéis, moldes, p/ 

pintura de muros. 

Faixada do QG 3x1,5m 
Foto e número p/ voto, coligação, 

logomarca. 

Camisetas  Foto e número p/ voto, coligação. 

Adesivos  

Foto dos candidatos com o 

número, slogan, coligação, 

logomarca do partido. 

Cavaletes  Foto e número p/ voto, coligação. 

Carro de som 
Spot da campanha e 

pronunciamento do candidato. 

   

13.1.3 Recursos Audiovisuais 

Recurso Descrição 

Computador Edição de imagens e vídeo. 

Multifuncional 
Impressão de documentos e 

demais matérias gráficos. 

Câmera fotográfica 
Registro em imagem dos 

momentos da campanha 

Câmera filmadora 

Gravação de eventos, ações e 

movimentações durante a 

campanha. 

Microfone  
P/ fins de pronunciamentos em via 

pública e no QG. 

Caixa de som 
P/ fins de pronunciamentos em via 

pública e no QG. 

 



9.2 Estratégias de comunicação e marketing em cada fase da 

campanha:  

a) Lançamento da candidatura e início; 

-Início de dezembro: divulgação do lançamento da campanha (Teasers) 

-Comício no início da segunda quinzena (Banner fundo de palco, 

camisetas, panfletos)   

 

b) Consolidação da candidatura;  

Carreatas em bairros periféricos ao longo do mês (bandeiras, adesivos, 

camisetas, cobertura de imprensa para informativo) 

 

c) Desenvolvimento da campanha; 

Visitas às escolas periféricas e principais da cidade, ouvindo demandas. 

(cobertura de imprensa para informativo). Entrevista nas rádios da cidade 

Adesivaço (ação nos principais semáforos com apoiadores da 

campanha pedindo autorização aos motoristas e adesivando carros seus 

carros caso consintam). Entrevista nas rádios da cidade 

d) Final da campanha. 

Comício e debates (Banner fundo de palco, camisetas, adesivos, 

informativos com propostas, panfletos, santinhos e cobertura de mídia 

audiovisual) 

Bandeiraço, reunião com apoiadores e carro de som na praça principal 

da cidade (bandeiras, camisetas, panfletos, santinhos, adesivos) 

Entrevista nas rádios da cidade. Carreata final com apoiadores 

(bandeiras, camisetas, panfletos, santinhos, adesivos) 

 

9.3 Materiais 

Informativo “São Borja Melhor”: tem a finalidade de informar sobre a 

trajetória do candidato a prefeito e a vice. Noticias sobre as ações que 

aconteceram a cada 15 dias e agenda das próximas movimentações do 

candidato e seus companheiros de jornada. 

Folder: o de maior tamanho servirá para ser distribuído em locais de 

maior movimentação e em caminhadas feitas durante toda a campanha. O 



folder de menor tamanho (santinho) será distribuído diariamente em bairros, 

vilas mais afastadas do centro e na região central do município pelos 

colaboradores. Ele servirá como lembrete diário do número do candidato que 

está concorrendo. 

Cartaz: serão anexados em locais de maior visibilidade, maior 

movimentação de eleitores, carros de colaboradores e casa de eleitores já 

favoráveis ao candidato. 

Banners: serão usados atrás do candidato como forma de divulgação 

em pronunciamentos, aparições na televisão e em imagens veiculadas no 

jornal.  

Fundo de palco: banner de grandes proporções com a finalidade de ser 

exposto no lançamento da campanha e em comícios feitos em locais amplos 

atrás do palco como cenário do evento. 

Wikipédia: mídia virtual social usada com a finalidade de divulgação da 

trajetória política e pessoal do candidato a prefeito e da vice, como também do 

partido. 

Chaveiro, bandeira, caneta, adesivos: distribuição durante visitas 

domiciliares, jantares de apresentação das propostas, visitas a possíveis 

parceiros da jornada eleitoral. Bandeiras e adesivos serão utilizados em ações 

intensivas na fase final da campanha a fim de reafirmar e consolidar a 

candidatura do candidato. 

Pintura de muros: materiais utilizados para pintura com número do 

candidato em casa de cidadãos que aderirem com a campanha. 

Faixada do QG: demarcação do local utilizado pela equipe de trabalho a 

fim de que se torne um local de convivência, debates, reflexões e central de 

atendimento ao cidadão. 

Camisetas: identificarão os colaboradores da campanha que estarão 

trabalhando na distribuição dos materiais gráficos, assim como apoiadores, 

atendentes e simpatizante dos candidatos. 

Cavaletes: distribuído em avenidas e ruas a fim de reafirmar imagem e 

número para o dia da votação. 

Carro de som: veiculação do spot institucional falando dos ideais 

políticos, pronunciamento dos candidatos fazendo um chamamento aos 



cidadãos para as eleições. Circulando na periferia e no centro do município 

diariamente. 

 

 

9.4 Cronograma 

 

 

 

Atividade Descrição 

Dezembro lançamento da 

candidatura e 

início; 

-Início de dezembro: divulgação do lançamento da 

campanha (Teasers) 

-Comício no início da segunda quinzena (Banner 

fundo de palco, camisetas, panfletos)   

Janeiro consolidação da 

candidatura; 

Carreatas em bairros periféricos ao longo do mês 

(bandeiras, adesivos, camisetas, cobertura de 

imprensa para informativo) 

Fevereiro desenvolvimento 

da campanha 

Visitas às escolas periféricas e principais da 

cidade, ouvindo demandas. (cobertura de 

imprensa para informativo) 

Entrevista nas rádios da cidade 

Março desenvolvimento 

da campanha 

Adesivaço (ação nos principais semáforos com 

apoiadores da campanha pedindo autorização aos 

motoristas e adesivando carros seus carros caso 

consintam) 

Entrevista nas rádios da cidade 

Abril desenvolvimento 

da campanha 

Comício e debates (Banner fundo de palco, 

camisetas, adesivos, informativos com propostas, 

panfletos, santinhos e cobertura de mídia 

audiovisual) 

Bandeiraço- reunião com apoiadores e carro de 

som na praça principal da cidade (bandeiras, 



camisetas, panfletos, santinhos, adesivos) 

Entrevista nas rádios da cidade 

Maio final da campanha. Carreata final com apoiadores (bandeiras, 

camisetas, panfletos, santinhos, adesivos) 

 

 

9.5 Orçamento 

13.1.1Recursos Humanos 

 Função Salário 

Cleia Wertonge Assessoria de marketing. R$ 1.002, 

Thaysa Flores Assessoria de imprensa. R$ 1.250,00 

Caroline Fernandes 
Planejamento financeiro e 

administrativo. 

R$ 1.300,00 

Mario José Almeida Publicitário - cinegrafista R$ 1.200,00 

Total Parcial  R$ 28.512,00 

 

13.1.2 Recursos Materiais  

Material Descrição Quantidade Preço 

Informativo “São 

Borja Melhor” 

  

2 páginas; informações sobre o 

partido, a campanha, e agenda do 

candidato, imagens dos eventos. 

10 mil R$ 16.000,00 

Folder 10x8cm 

Foto dos candidatos com o número, 

slogan, coligação, logomarca do 

partido. 

10 mil R$ 5.000,00 

Folder 30x20cm 
Informações com propostas, imagens 

dos candidatos, número p/ voto. 

10 mil R$ 8.000,00 

Cartaz 50x40cm 
Número p/ voto, foto dos candidatos, 

logomarca do partido. 

20 mil R$ 15.000,00 

Banner 120x90cm 
Foto dos candidatos, slogan, 

logomarca do partido. 

5 R$ 600,00 



Banner 200x150 

cm 

Foto dos candidatos, número p/ voto, 

logomarca do partido. 

30 R$ 2.800,00 

Fundo de palco 

10x5m 

Rosto do candidato, número, partido e 

coligação. 

2 R$1.000,00 

Wikipédia 
Trajetória dos candidatos e história do 

partido. 

 _ 

Chaveiro  Logomarca do partido com o número. 800 R$1.000,00 

Caneta Logomarca do partido. 2000 R$4.000,00 

Bandeira 

60x40cm 

Logomarca do partido ou numero p/ 

voto ou imagem dos candidatos ou 

slogan. 

100 R$ 2.000,00 

Equipamentos p/ 

pintura 

Latas de tinta, pincéis, moldes, p/ 

pintura de muros. 

_ R$ 400,00 

Faixada do QG 

3x1,5m 

Foto e número p/ voto, coligação, 

logomarca. 

_ R$ 500,00 

Camisetas  Foto e número p/ voto, coligação. 300 R$ 6.000,00 

Adesivos  

Foto dos candidatos com o número, 

slogan, coligação, logomarca do 

partido. 

1000 R$ 2.300,00 

Cavaletes  Foto e número p/ voto, coligação. 100 R$ 100,00 

Carro de som 
Spot da campanha e pronunciamento 

do candidato. 

1 R$ 900,00 

p/mês 

Total Parcial   R$ 70.000,00 

  

10. 13.1.3 Recursos Audiovisuais 

Recurso Descrição Valor 

Computador 
Edição de imagens e 

vídeo. 

R$1.500,00 

Multifuncional 

Impressão de 

documentos e demais 

matérias gráficos. 

R$ 400,00 

Câmera fotográfica Registro em imagem dos R$ 1.350,00 



semi-profissional momentos da campanha 

Câmera filmadora 

Gravação de eventos, 

ações e movimentações 

durante a campanha. 

R$ 2.000,00 

Microfone  

P/ fins de 

pronunciamentos em via 

pública e no QG. 

R$ 200,00 

Caixa de som 

P/ fins de 

pronunciamentos em via 

pública e no QG. 

R$ 1.200,00 

Total parcial  R$ 6.650,00 

 

Total final R$ 105.162,00 aproximadamente, verba sujeita a reajuste. 

 

 

10.1 Considerações gerais 

Esperamos que o candidato seja eleito, dando retorno significativo para 

toda a infraestrutura da cidade e que as melhorias propostas neste roteiro de 

campanha realmente venham a se concretizar. A equipe de assessoria se 

mantém a disposição em caso de dúvidas, ou auxílios em campanhas 

posteriores. 

 

10.2 Anexos 

10.2.1 Wallpaper  



 

  

                10.2.2 Banner 

 

  

10.2.3 Bandeira para ações 



 

 

 10.2.4 Santinho

 

10.2.5 Informativo 
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