
1 Acesse sfpmis.org.brAno VI - Número 28 - Setembro de 2021 Acesse sfpmis.org.br Sindicato sempre na luta

Duas promessas não cumpridas e uma ver-
gonha para o senhor Nakano. Recebeu o Sin-
dicato (VEJA NOS BOLETINS ABAIXO) e conver-
sou com o presidente Adalberto e o advogado 
Dr. Rafael. Prometeu conceder 40% de insa-
lubridade para os profissionais da Saúde que 
atuam na linha de frente e reenquadrar os salá-
rios de quem recebe o NU - Nível Universitário.

Sobre o reenquadramento, o prefeito fez um 
puxadinho e prejudicou ainda mais os Servido-
res, porque tudo incidirá sobre o salário base, 
reduzindo a margem do trabalhador.

PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS!
Infelizmente, somos vítimas de mais um gestor 

que faz de conta que governa. Exigimos respei-
to do Nakano e o cumprimento das promessas 
que fez à entidade e aos Servidores da Saúde.

MAIS UM PREFEITO SEM PALAVRA
NAKANO PROMETE 
NÃO CUMPRE

O PASSADO INSISTE EM NOS ASSOMBRAR
À esquerda, no boletim 26, trouxemos a promessa 

do prefeito Nakano em garantir os 40% de insalubri-
dade para os Servidores da Saúde que atuam na linha 
de frente: PROMESSA NÃO CUMPRIDA; à direita, pre-
feito Nakano também se compromete reenquadrar 
os salários dos Servidores que recebem o Nível Uni-
versitário: OUTRA PROMESSA NÃO CUMPRIDA!
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Contra fatos não existem argumentos. Infeliz-
mente, com 8 meses de mandato, os números 
comprovam a péssima gestão de Nakano. Isso 
nos deixa em estado de alerta, porque Itapece-
rica, nossa amada cidade, não pode sofrer mais 
quatro anos nas mãos de um mal gestor.

VEJA BEM: Itapecerica tem 177.662 habitan-
tes com renda per capita de R$ 2.626,60. Mas o 
prefeito não concedeu a data-base de 4,56%, in-

NÃO ACEITAREMOS AMADORISMO
GESTÃO DESPREPARADA

salubridade de 40% aos Servidores da Autar-
quia de Saúde e muito menos reajustou o vale-a-
limentação que hoje está em apenas 170 reais.

OUTRA REALIDADE PERTINHO DE NÓS: Embu-
-Guaçu tem a renda per capita de R$ 2.129,60 - or-
çamento anual bem menor, mas concedeu 40% 
de insalubridade e subiu o vale de R$ 110 para 
R$ 270. E Aí, SENHOR NAKANO: cumpra o seu pa-
pel de gestor. Se não aguenta, PEDE PRA SAIR!

NÃO ESQUECEMOS DAS PALAVRAS DO NAKANO NA POSSE

PASSA-MOLEQUE NÃO!

“Juntos cumpriremos todas as nossas propos-
tas do plano de governo, garantindo uma admi-
nistração transparente, inovadora e com a parti-
cipação de todos os Servidores.”

PREFEITO NAKANO EM SUA POSSE
1º de janeiro de 2021


