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PANOROMA DOS NÚCLEOS DO MDB
Com Washington Maradona (MDB Trabalhista), Nestor Neto (MDB Afro),
Fátima Pelaes (MDB Mulher), Breno Carone (MDB Socioambiental),
Assis Filho (Juventude MDB), e Janaína Renée (MDB Diversidade).

As Eleições 2020 foram repletas de fatores que alteraram o formato;
qual foi, na sua opinião, o maior desafio para o núcleo nesse processo?

Maradona: No caso do núcleo Trabalhista, vivemos uma
transformação significativa na relação Capital e Trabalho.
A reforma trabalhista não nos ajudouem nossa organização,
pois fomos diretamente afetados. Com isso tivemos que nos
adequar a esta nova realidade. Mas com o apoio da nossa
executiva, na f igura do presidente Baleia Rossi conseguimos
nos organizar em alguns estados e lançar candidatos.

Nestor: O maior desafio para o MDB Afro nesta eleição, foi
se adaptar ao novo ambiente eleitoral onde o trabalho
da militância de rua foi praticamente banido. Foi preciso
nos adequar a realidade da pandemia e nos reinventar
criando novas formas de articulação política.

Fátima: Desde que começamos a organizar o MDB Mulher,
ainda em 2019, para as municipais, sabíamos que o nosso
maior desafio era alcançar as candidatas em todo o Brasil,
apresentar e executar o Projeto Mais Mulheres Eleitas 15.
O que conseguimos com sucesso, pois chegamos a quase
15 mil candidaturas, o que equivale a 34% do total de
candidaturas emedebistas.

Breno: Em relação ao núcleo, a campanha foi vivenciada
de forma ambientalmente correta, com elementos virtuais
dispostos em detrimento de uma economia de papel
impresso. A própria pandemia contribuiu com a redução
do impacto para a economia de combustíveis,
principalmente fósseis.

Assis: O maior desafio para a JMDB Nacional tem
sido levar as temáticas da juventude para dentro
da agenda pública. As candidaturas jovens, são um
instrumento de bandeira da luta da juventude brasileira.
E nós da JMDB Nacional temos estimulado o
maior número de candidatos possíveis em
todos os municípios do Brasil.

Janaína: O maior desafio que tivemos foi o de
conscientização e da valorização do núcleo em
alguns estados. O fato do Diversidade ter apenas
um ano e meio, e estar um processo eleitoral atípico
(pandemia) nos fez tornar obrigatório os cursos para
que o candidato pudesse ser intitulado como candidato
do MDB Diversidade e Inclusão.

Qual foi o resultado eleitoral do núcleo e quais foram as conquistas?
O que isso significa para o MDB e para o Brasil?
Maradona: Tivemos várias candidaturas, o que mostra
uma vontade e garra de crescimento em nossa organização.
Como falei logo após a reforma trabalhista nosso núcleo foi
esfacelado, e o apoio da executiva do MDB foi importante .
Precisamos envolver mais nossos parlamentares nas
pautas e questões trabalhistas.

Nestor: O Núcleo saiu fortalecido com um
número expressivo de candidatos a vereador e prefeitos
eleitos em todo o Brasil. Foram 238 eleitos, representando
30% dos eleitos no partido. Consolidamos as lideranças
negras nas principais cidades do Brasil para disputar
a Câmara Federal na próxima eleição, isso traz um
significado muito importante para o MDB.

Fátima: O resultado geral foi muito bom, aumentamos
o número de vereadoras eleitas para 1.278, e também
de vice-prefeitas para 102. Além de elegermos 107
prefeitas emedebistas. Foram resultados extremamente
importantes, inclusive porque muitas eleitas estão em
sua primeira eleição. O grande significado político
e administrativo de tudo isso é que mantivemos
o protagonismo de maior partido do Brasil.

Breno: O Núcleo Socioambiental sempre incentivou
seus membros a disputar pleitos eleitorais, levantando as
bandeiras ecológicas, sociais, ambientalmente corretas
e necessárias à sobrevivência humana. Assim, obtivemos
alguns avanços em candidaturas que pautavam a
conscientização ambiental e que posteriormente
serão elencados ao Núcleo Socioambiental a todos
os membros participantes da disputa de pleito em 2020.

Assis: Nós da juventude Nacional do MDB
elegemos 69 prefeitos em todo o Brasil. Elegemos
entenas de vice-prefeitos e vereadores, um crescimento
importante de jovens no executivo, e no legislativo.
O estímulo que o MDB deu, de forma inédita e pioneira,
reservando 1% do seu fundo eleitoral para as candidaturas
jovens, foi decisivo para a participação dos jovens dentro
do processo eleitoral e alcançar êxito com o resultado.

Janaína: Elegemos 11 prefeitxs e uma vice-prefeita
e 14 vereadorxs, foram 541.584 votos distribuídos em
111 candidatos, ou seja a cada 10 candidaturas, duas
pessoas foram eleitas. Tivemos quatro pessoas trans
eleitas, tornando o MDB o segundo maior partido que
elegeu pessoas trans. Outro fator importante foi que
o núcleo lançou candidaturas representativas, com
idosos, indígenas, povos tradicionais, PCDs e LGBTs.

