FISCAIS DE CAMPO DE BOA-FÉ: PAREM DE COMER PELAS
MÃOS DE PREPOSTOS DE GOVERNO!

Por isso, esses prepostos tentam de todas as formas “enfraquecer”
a Afisa-PR, pois elas sabem que seu “enfraquecimento” é também o
enfraquecimento de vocês, fiscais de campo!!

O peleguismo oficialista baseado no binômio
preservanichodeconforto/comissões, que se traduz pela "maestria" de vender
para os fiscais de campo — isso desde 2012 —, ilusões e promessas jamais
materializadas como antídotos apaziguadores e pacificadores. Afinal, nada
melhor para prepostos de confiança de governos que unir [os de] campo
pacificado com nichos de conforto regados a comissões. Percebam, portanto, a
profusão de mensagens oficialistas que “tentam” acalmar vocês!!
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Fiscais de campo pacificados significa também “vender um peixe bom”
para quem nomeou ou designou... “Estando bem na fita” com o governo tende
a significar “perpetuação” no topo da cadeira alimentar e acesso às suas
benesses (“poder”, “prestígio”, comissões, desencargo do serviço de campo
etc.)

Os fiscais de campo devem dar um não ao amadorismo, à
desinformação e à inexperiência!

Os fiscais de campo devem parar de comer pelas mãos de prepostos
comissionados de confiança de governos que SÃO RESPONSÁVEIS
DIRETOS pela humilhação salarial que afronta a dignidade de centenas de
fiscais da base da carreira.

Despertem para a realidade! Vocês, fiscais de campo, jamais serão
valorizados e justamente remunerados se continuarem a comer pelas mãos
dessas pessoas!

Essas pessoas TÊM DEVERES DE CONFIANÇA E LEALDADE para
quem os nomeou ou os designou, JAMAIS com vocês, fiscais de campo. Por
favor, entendam isso, pois o compreender isso é de fundamental importância!
Ora, o governo para que servem com confiança e lealdade é opressor e
causador – vide legislações que fez aprovar no Legislativo – da humilhação
salarial. Logo, humilhar os fiscais de campo com baixos subsídios de início e
meio de carreira, é “politica” de governo. Como então os comissionados deste
governo, contra essa “política” irão interceder por vocês, entendem isso??!!
Vocês são enganados, logrados, simples assim, desde 2012, para que iludidos
e na expectativa do milagroso cumprimento das promessas feitas, mantenhamse pacificados (leia-se: não perturbem os de topo de cadeia alimentar
instalados em seus nichos de conforto). Mentira? Não! Verdade! Verdade
traduzida por desvalorização profissional e injustiça remuneratória!!
Quanto tempo - precioso!! – vocês, fiscais de campo, já perderam
entrando na onda dessa pessoas. No serviço público - isso no caso de
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categoria evoluída que opta por lutar majoritariamente dentro de entidade
classista não pelega, autêntica, autônoma e independente - é medido em
médio e longo prazo! Esqueçam, portanto, reversão da indignidade,
humilhação, desrespeito, desvalorização profissional e injustiça remuneratória
no "curto prazo". Não haverá "curto prazo"! Ainda mais para uma categoria
subdesenvolvida!

Muitos "apostam suas fichas" nesse "aumento de subsídios" prometido
pelo papai noel comissionado. Saibam vocês que mesmo que essa promessa
seja cumprida, o subsídio de início de carreira continuará muito aquém da justa
necessidade do fiscal de campo! Além do mais, mesmo com esse aumento, os
subsídios chegarão literalmente derretidos no 1º de maio de 2020 — data
legalmente prevista para próxima a data-base dos fiscais agropecuários deste
estado.

O cumprimento dessa promessa não significará o fim da luta! A luta não
tem fim. Vocês terão que seguir lutando! Porém, não dessa forma, com tanto
amadorismo, desinformação e inexperiência, deixando-se enganar por pessoas
vinculadas até seus DNAs com um governo que promove desvalorização
profissional e humilhação salarial!

Reflitam! Mudem! Promovam uma guinada de 180 graus se um dia
quiserem contar com dignidade, respeito, valorização profissional e justiça
remuneratória.

A Associação dos Fiscais da Defesa Agropecuária do Estado do Paraná
(Afisa-PR) não é inimiga de vocês (como espalham certos prepostos de
governo por aí), mas sim, ALIADA INCONDICONAL dos justos e legítimos
interesses dos fiscais de campo!
Por isso, esses prepostos tentam de todas as formas “enfraquecer”
a Afisa-PR, pois elas sabem que seu “enfraquecimento” é também o
enfraquecimento de vocês, fiscais de campo!!
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