
Olá, (NOME DO(A) VEREADOR(A).

É com imenso prazer e vontade de colaborar com uma sociedade cada vez mais justa e
igualitária que nós, da INSANE Estratégia e Comunicação, estamos lhe enviando essa
carta, afinal, somos mais do que uma empresa fundada e sediada em São Caetano do Sul,
mas pessoas que acreditam que a evolução só vem com muito trabalho e união, portanto é
o nosso dever olhar para os representantes do nosso povo e ajudá-los a buscar melhorias
para a população.

Sendo assim, e seguindo o nosso propósito de ajudar, transformar e evoluir, pessoas,
negócios e a sociedade, colocamos aqui alguns pontos discutidos e gerados pelo time
INSANE, que acreditamos ser importantes para os próximos quatro anos, em São Caetano
do Sul. Além disso, reiteramos nosso apoio para discutir ações à sociedade e reforçamos a
nossa atuação em acompanhar o trabalho da câmara legislativa e do executivo, para
verificar se estas questões estão sendo consideradas nas discussões.

Desta forma, pedimos que exista um esforço por parte dos representantes do poder público
municipal para que os pontos abaixo sejam prioridade em seus respectivos mandatos:

Educação

- Valorização dos profissionais da educação municipal.
- Manutenção dos equipamentos públicos educacionais.
- Promover, com pais e alunos, ações que valorizem e busquem alcançar os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU.
- Oferecer iniciativas de educação socioemocional para todas as idades, promovendo a
evolução comportamental das pessoas, com mais inteligência emocional, saúde mental,
empatia e comunicação não-violenta.

Redução da Desigualdade Social e Geração de Emprego

- Atuar para reduzir a desigualdade social na cidade.
- Atuar para criar frentes de geração de emprego.
- Buscar alternativas para promover o empreendedorismo.
- Promover ações para inclusão da população de rua à sociedade.

Redução da Desigualdade de Gênero, Racial e LGBTQI+

- Campanhas de incentivo ao empreendedorismo feminino.
- Promover campanhas que incentivem maior representatividade na política da cidade,
instigando mais jovens, negros, baixa renda, mulheres e LGBTQI+.
- Promover campanhas ou buscar a criação de PPP (Parcerias público-privadas) para o
setor privado ter mais presença no auxílio às instituições e ONGs da cidade, tanto com
prestações de serviços gratuitos, quanto doações de mantimentos e financeira.

Combate à Enchentes



- Esforço para a construção de parcerias com governo do Estado e Federal, na busca de
viabilizar planos para combater as constantes enchentes nas divisas do município.

Combate à Corrupção e uso Sustentável dos Recursos Públicos

- Combater a corrupção a todo custo em suas ações ou promovendo campanhas e ações
de conscientização e combate à corrupção.
- Reduzir o custo com a máquina pública, combatendo a má gestão dos recursos e os
gastos exacerbados de verbas.

Segurança

- Ações conjuntas entre as forças de segurança da cidade para coibir atos violentos.
- Valorização dos profissionais da segurança pública.

Sustentabilidade

- Apoiar ações e campanhas que incentivem a arborização da cidade.
- Trazer soluções para lixo reciclável e orgânico na cidade, garantindo desde que a coleta
seletiva seja realizada de fato até, por exemplo, estabelecer unidades de compostagem
pela cidade, para evitar que menos lixo orgânico vá para os aterros sanitários.
- Apoiar ações e campanhas que visem reduzir o volume de plástico, em especial a não
utilização de sacolas plásticas.
- Apoiar ações que valorizem e busquem alcançar os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), da ONU.

Agradecemos imensamente o acolhimento dessas pautas e estamos totalmente à
disposição para contribuir no debate e na construção de ações e planos para fazer com que
esses pontos sejam trabalhados. Com essas iniciativas, esperamos contribuir para a
evolução do povo sul-sancaetanense.

Obs: é muito importante frisar também que a INSANE não trabalha e não tem pretensão de
atuar como prestadora de serviços para o poder público.

Atenciosamente

Cadu Capella Reis
Gustavo Ellero
Raissa Rossini
Co-fundadores da INSANE Estratégia e Comunicação


