
Sorocaba pode avançar ainda mais 
com recursos do governo Dilma

LEIA TAMBÉM:

Iara tem a seriedade que Sorocaba     
precisa para crescer com qualidade

Trabalhador não pode correr o  
risco de colocar inimigos no poder

Cidade vive oligarquia política        
disfarçada desde 1964

coligação

Sorocaba em sintonia com o Brasil

Lideranças de 14 
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assinam este informativo, 
que revela porque os 
trabalhadores devem votar 
em Iara e não nos demais 
candidatos.
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Sindicalistas confiam em Iara 13
Hamilton Pereira - deputado  

estadual e ex-sindicalista metalúrgico

“Do sonho de se ter um Partido formado por 
trabalhadores e trabalhadoras, conseguimos 

eleger o primeiro presidente metalúrgico. O modo 
humano de governar do PT, com Lula e Dilma, 

fez com que o Brasil crescesse economicamente, 
gerasse mais empregos e aumentasse a renda 

dos brasileiros. Sorocaba merece ser governada 
por uma pessoa que priorize as causas sociais e 
o direito à cidadania, que respeite a vontade da 

população. Por isso, peço o seu voto para Iara 13!”

Apoio de respeito

Há quase dez anos Sorocaba é 
beneficiada com os resultados da 
política econômica e dos programas 
sociais implantados pelos governos 
Lula e Dilma. Mas esse cenário poderia 
ser ainda melhor se a prefeitura não se 
recusasse a buscar recursos oferecidos 
pelo governo federal.

Sem efetivar parceria com a União, 
a cidade perde verbas para construção 

de unidades básicas de saúde 
(UBS), Farmácias Populares, hospital 
municipal, mais creches e também 
mais moradias (Minha Casa Minha 
Vida).

O orgulho do grupo político que 
domina a cidade ainda custou à 
Sorocaba três escolas técnicas federais, 
que já poderiam estar instaladas, caso 
o município concretizasse convênios 

com a presidenta Dilma. Também há 
verbas disponíveis, no governo federal, 
para obras de mobilidade urbana, 
como o Sorocaba Total, mas o prefeito 
preferiu endividar o município, em  
dólar, ao contrair empréstimo 
junto à Corporação Andina.

Na prefeitura, Iara vai 
colocar Sorocaba em  
sintonia com o Brasil.

Fora de sintonia, Sorocaba perde

A seriedade que Sorocaba precisa
Iara Bernardi tem a seriedade que 

Sorocaba precisa para crescer de forma 
sustentável, com qualidade, com justiça e 
igualdade em todos os bairros e segmentos 
sociais. Ela é competente e é Ficha Limpa 
de verdade. 

Quando foi vereadora e deputada 
defendeu os interesses dos trabalhadores. 
Ao contrário dos outros ex-deputados que 
hoje são candidatos em Sorocaba, Iara 
votou contra a terrível Emenda 3, que 
pretendia desregulamentar os direitos 
trabalhistas.

Iara é uma guerreira. Ela não se deixa 
abater nem pelo tratamento de saúde pelo 
qual vem passando (contra um câncer 
de mama), muito menos por injúrias e 
difamações de adversários. 

Sincera e austera, Iara não apela 
para sorrisos exagerados a fim de vender 
uma imagem falsa ao eleitorado. Ela é 
autêntica.

Além de ser leal aos trabalhadores, Iara 
não é aventureira nem demagoga. Ela é 
uma liderança social e política respeitada e 
com mais de 30 anos de vida pública.

Quem realmente gosta de Sorocaba, 
vota nessa mulher extraordinária. Iara 13.

Confira alguns líderes sindicais de Sorocaba que representam suas categorias em apoio a Iara para prefeita



Trabalhador não coloca 
inimigo no poder

Não dá  
para confiar

Pannunzio é claramente 
inimigo dos trabalhadores. 
Suas ações provam isso. 
Quando foi deputado 
federal, ele defendeu a 
famigerada “Emenda 3”, 
que pretendia acabar 
com direitos como férias, 
13° salário, licença-
maternidade, fundo de 
garantia entre outros. A 
proposta patronal só não 
virou lei porque o presidente 
Lula vetou o projeto.

Em meados dos anos 
80, quando Pannunzio 
era diretor do Centro das 
Indústrias (Ciesp), circulou 
no meio empresarial uma 
“lista negra”. O trabalhador 
que constasse na lista, por 
ter participado de atividades 
sindicais ou políticas de 
oposição ao governo, não 

conseguia mais emprego. 
Em Sorocaba, por isso, a 
ditadura durou mais do que 
no restante do país.

Demissão em massa 
     Quando foi prefeito, 
Pannunzio demitiu mais 
de mil cobradores de 
ônibus com uma única 
canetada. Ele também se 
recusou a readmitir esses 
trabalhadores na função 
de agentes de bordo, para 
auxiliar os passageiros. 

Não satisfeito, Pannunzio 
mandou a cavalaria reprimir 
uma manifestação popular 
que pedia a manutenção 
dos empregos. Mesmo após 
a demissão em massa, 
a tarifa de ônibus em 
Sorocaba se manteve uma 
das mais caras do país.

Sorocaba não é uma ilha; ela cresce com o Brasil
O atual governo municipal afirma 

que a cidade tem crescido graças à 
sua administração, o que é mentira. 
Sorocaba não é uma ilha. Seu 
desenvolvimento só acontece devido 
às políticas implantadas pelo primeiro 
presidente operário do país, Lula, e à sua 
sucessora, Dilma Rousseff, ambos do PT.

Os programas sociais e econômicos 
iniciados por Lula mudaram nossa 
realidade. Nos últimos anos, atingimos 
a estabilidade econômica e batemos 
recordes na geração de empregos, 
produção, acesso ao ensino superior, 
moradia, entre outros.

Sorocaba, na verdade, poderia 
crescer até com mais qualidade de 
vida e igualdade, se a administração 
municipal tivesse mais sintonia com o 
governo federal.

JUNTOS,  
A GENTE

PODE MAIS!

O candidato do Psol não é  
opção para os trabalhadores 
nesta eleição. Trata-se de um polí-
tico produzido para parecer jovem, 
mas com mentalidade velha e auto-
ritária.

Raul tem em comum com 
Pannunzio o ódio contra Lula e 
Dilma Rousseff. Podem repa-
rar: o candidato do Psol, que se 
diz “de esquerda”, não critica a po-
lítica excludente dos tucanos com a 
mesma raiva com que ataca o PT.

Para piorar, Raul é contra o 
Prouni, programa que proporciona 
acesso à universidade para brasilei-
ros de baixa renda.

GEnÉRICO
Outra característica do candida-

to é fazer propostas genéricas, sem 
se comprometer com nada e sem 
expor eventual currículo dele ou do 
partido dele.

Enfim, não dá para trabalhador 
consciente embarcar nessa aven-
tura. Seria uma irresponsabilidade. 
Voto de trabalhador e trabalhadora, 
de todas as idades, deve ser Iara 13.




