
Coligação Mobilização Sustentável por São Paulo 
31.220.402/0001-25 | 29.978.236/0001-89 | 1.000



#oBrasiltemcura



Em 1991, fundei a organização 
Doutores da Alegria, reconhecida 
e premiada internacionalmente 
por inserir a arte do palhaço no 
universo da saúde, contribuindo 
com a humanização hospitalar.

Estive 25 anos à frente de uma 
das melhores organizações  
sociais do mundo. 

E agora começo a escrever 
uma nova história.
Faço parte de um grupo de 
cidadãos que está mudando 
o jeito de fazer política no país. 

Olá, eu sou Wellington Nogueira!

Neste caminho, passei por uma 
profunda formação política, 
sou líder RenovaBr e ingressei 
na Rede Sustentabilidade. 
Tenho plena convicção de que 
este é o momento de renovar 
a política.

Quero ser deputado federal 
por São Paulo. 
Eu me sinto preparado. Ética, 
amor por servir e minha história 
de vida são os valores que sigo 
carregando nesta nova missão!
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Como vou atuar no Congresso Nacional?
Boa gestão na saúde 
Vou acompanhar os dilemas 
do SUS e apontar soluções que 
melhorem as condições de 
acesso e tratamento.
 
Soluções do 
empreendedorismo social 
Quero ser a ponte entre o setor 
social, os negócios de impacto, 
a filantropia e a política, tra-
zendo boas ideias e soluções 
de baixo custo e alto impacto.

E vote com alegria: 1808
No dia 7 de outubro, 
vote 1808 para deputado federal.

Espalhe
Compartilhe minhas 
mensagens nas redes sociais: 
@wellingtonnogueira1808

Contribua
Faça uma doação em 
bit.ly/ajudeoWellington.

Seja um esperançologista
Ajude a combater os sintomas da 
votonulose e do votobranquismo.

Adicione o meu Whatsapp
Mande um alô para o celular 
da campanha e receba novidades 
em primeira mão: 11 99777-6007.

Educação para a primeira infância
Vou atuar para desenvolver 
políticas públicas através do 
Marco Legal da Primeira Infância 
junto a organizações que 
já trabalham neste campo.
 
Valorização e democratização  
da cultura 
Trabalharei para ampliar o acesso 
à cultura, através de políticas de 
incentivo, tirando o Brasil deste 
apartheid cultural.

Fim do foro privilegiado e das regalias políticas 
Quero acabar com as regalias seculares dos políticos, 
além de lutar pelo fim do foro privilegiado de todas as autoridades.

E é assim que você me ajuda a chegar lá:


