MENSAGEM DA AFISA-PR

Ninguém deve se se “assustar” com as ações da Afisa-PR, pois chegou
o momento de pôr os pingos em todos os is e js.

De um lado, há notórios inimigos da livre associação entre os fiscais de
campo de boa-fé... Do outro, há trouxas 110% manipuláveis.

Ambos contribuem — por ação, omissão ou burrice — para destruir a
categoria dos fiscais agropecuários de campo (sim de campo, pois a Afisa-PR
tem lado).

No lugar da luta, há conformismo, o “somos da paz”, ilusões e tenebrosa
ignorância de como as coisas funcionam no serviço público deste estado.
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Uma categoria que come pelas mãos de comissionados de confiança
jamais será levada a sério!
Uma categoria que despreza e atua para enfraquecer sua própria
associação de classe está fadada ao subdesenvolvimento e à eterna
desvalorização profissional com vexatória e humilhante injustiça salarial — o
quadro adverso que se vive hoje é a prova cabal do que se escreve aqui!

Onde já se viu um bando de alienados e trouxas deixar a “luta
reivindicatória” por ética, dignidade, respeito, valorização profissional e justiça
remuneratória “nas mãos” de prepostos de governo de confiança, vinculados
até seus DNAs com um governo que impôs/imporá dramática, vexatória e
vergonhosa humilhação salarial!!!???

Onde já se viu um bando de alienados e trouxas “achar” que a “união
balaio de gatos” e a criação de “sindicato” pelego (mais um!!!???) irão “salvar a
lavoura”!!!???

Vamos lutar!!! Vamos atuar para desmoralizar cada um que merece ser
execrado! Deixemos a mansidão de lado! A covardia, o mimimi, o “deixa para
lá”, o “que EU ganho com isso, entre outras não virtudes, não nos deu nada
(nunca dará) até agora!!!

Não pensem que o milagre, traduzido pelo cumprimento da promessa do
papai noel de “confiança” de “aumento” dos subsídios, irá “resolver” a desgraça
salarial que acomete a base da carreira e avança pelo seu centro. Centenas de
fiscais de campo de boa-fé chegarão em meados de 2020 dramaticamente
empobrecidos, mesmo com o tal “aumento”.

A luta pelo resgate dos calotes salariais é/será inglória na Justiça. Anos
serão necessários até que haja mérito! Ação com 100% de chance de ganho

2

de causa é trancada por conchavos de palácios! Não há muita ilusão quanto à
ação “sem índice de reajuste” publicado: por isso, muito complicada.
Chega! Não é possível mais conviver com trouxas 110% manipulados
sem contestá-los! Eles, mergulhados em atroz ignorância, afundam a nossa
categoria, que desperdiça a chance de evoluir, de se desenvolver, visto que
promover justiça salarial em prol da base e meio de carreira custa uma esmola,
uma ninharia, para o Orçamento do Estado. Ora, foi para isso que lutamos 10
anos para ter carreira própria!!

Chega também desses inimigos da livre associação entre os fiscais de
boa-fé que envenenam o nosso meio há muitos anos, em literais feudos central
e interioranos. A Afisa-PR tudo fará ao seu alcance para bani-los do topo da
cadeia alimentar!
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