
Olá!
Essa minha breve carta é para você que mora em Jundiaí.

Nossa cidade vive à espera da “vez do futuro” que foi prometida e nunca chegou. No lugar 
disso, tivemos um alinhamento forte ao método fascista “BolsoDória” de governar. E agora, 
enquanto o Brasil enfrenta um dos seus mais graves momentos e retrocessos, em meio a 
maior e pior pandemia do século, Jundiaí também vive a sua pior fase na Câmara dos 
Vereadores, sem nenhuma mulher eleita e sem ninguém do nosso campo de esquerda, mas 
com grande gasto de tempo e recursos públicos para projetos inconstitucionais, com 
discursos ignorantes e odiosos. 

Por isso, é a hora e a vez das mulheres da nossa cidade e assim, para estas eleições de 2020, 
me apresento, junto ao PT Jundiaí, como pré-candidata à vereadora. E, como nossa cidade 
nunca elegeu nenhuma vereadora negra, é impossível dizer que existe democracia plena por 
aqui, já que uma grande parcela da população (as mulheres e as negras) não estão 
representadas na Casa do Povo. Assim, essa pré-candidatura propõe que uma mudança 
democrática radical na cidade e a volta do PT Jundiaí à nossa Câmara, com a primeira 
vereadora jundiaiense negra eleita!

Sabemos que a solução dos problemas cotidianos está nas pessoas do cotidiano. Por isso, 
nestas eleições, trazemos um projeto de poder popular, feminista, antirracista e socialista, 
para mobilizar e devolver a esperança das pessoas aqui, mostrando que é possível construir 
uma cidade melhor, mais democrática e mais justa. Um projeto que tem a coragem para 
ousar na forma de se pensar e fazer política, e que conta com os direitos humanos como 
valor inegociável, porque não abrimos mão de encontrar soluções coletivas para todos, 
mas principalmente para os mais vulneráveis e invisíveis aos nossos atuais políticos.
 
O mundo que nos espera pós-pandemia, o nosso novo normal além de toda adaptação da 
vida pessoal, irá nos exigir um posicionamento e uma política de coragem, inteligente, 
criativa e séria. Não haverá mais espaço para preconceitos, racismo, práticas políticas 
criminosas e ideais fascistas. O novo normal pede uma nova prática política, que expresse a 
nossa justa revolta, mas que tenha prontidão e resposta política aos problemas cotidianos; 
uma nova política onde todos possam existir, e que acontecerá apenas por meio da coragem 
das mulheres, da força das mães e da resistência das mulheres negras. 

Já transformamos o luto em luta faz tempo e agora é a hora de transformar as dificuldades 
em um projeto de cidade mais inclusiva e humana, mais ecológica e sustentável, com mais 
transparência e justiça. 

Assim, amigos e amigas, apresento meu nome, junto ao PT de Jundiaí para representar um 
projeto político jovem, democrático, de real compromisso popular, para que a nossa cidade 
possa eleger a sua primeira vereadora negra, porque se eu for a primeira, com certeza não 
serei a última.

A primeira de todas por uma Jundiaí de todos!

Mariana Janeiro


