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Balaio de gatos ferve!!

Alerta da Afisa-PR: Por favor, encarem com extrema seriedade a
questão do triplo calote salarial (2017, 2018 e 2019).

Os fiscais de campo da base da carreira, a maioria, chegarão em
meados e 2020 muito empobrecidos e a situação tem tudo para ficar pior que
no tempo do ex-Defis quando os mais novos sequer ganhavam GEEE.

Chegou a informação de que os de confiança espalhados pelas regiões
são cobrados pelos fiscais de campo pelo não repasse de informações
atualizadas* a respeito do processo que promete alterar a tabela de subsídios.
O de confiança da “sala central de controle” remete e-mails na tentativa
de “acalmar” os de campo! O de confiança de praia, que se acha “líder”, cobra
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dos demais de confiança “reuniões” para “traçar estratégias” para tentar
“apaziguar” os de campo.

Até quando vocês aceitarão a pacificação?? É por isso que os de
confiança combatem a Afisa-PR para enfraquecer justamente os fiscais de
campo, para que sejam impedidos de canalizar (na Afisa-PR) seu enorme
PODER REIVINDICATÓRIO, assim, com os de campo enfraquecidos, há paz
(por isso se movimentam para “acalmar” vocês) para aqueles que só pensam
em se perpetuar em seus nichos de conforto e que estão com seus bolsos
cheios de dinheiro em virtude dos seus deveres de confiança e lealdade: para
com aquele que o nomeou, que o designou, E NÃO para com vocês, FISCAIS
DE CAMPO!!

Estão vendo? Como os fiscais de campo querem ser levados a sério se
optam por comer das mãos dos de confiança?? Como os fiscais de campo
deixam a fundamental e crucial questão reivindicatória salarial nas mãos dos
de confiança intimamente vinculados por deveres de confiança e lealdade
justamente com o governo que impôs goela abaixo humilhação salarial contra
vocês, os de campo?? Ou como os fiscais de campo podem deixar a questão
reivindicatória salarial nas mãos de espertalhões, de inexperientes, dos
“catedráticos” em criação de “sindicato” pelego (que entraram ontem no serviço
público e estão mais por fora que casca de abacaxi)??

Não serão os grupos de whatsappiano que salvarão os fiscais de
campo!! Não será "união" balaio de gatos que salvará a questão salarial dos
fiscais de campo!!

Por favor!! Que a maioria dos fiscais de campo tome jeito!!! Não serão os
contentes de confiança, os futuros ex-de confiança, falsos “líderes”, pretensos
"sindicalistas", aduladores de qualquer que seja o oficialismo em turno,
"catedráticos" em criação de "sindicato" pelego ou os whatsappianos que
"resolverão" a situação salarial e todos os demais problemas que assolam
vocês (falta de ética, dignidade, respeito etc.)!!
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Os fiscais de campo NÃO TÊM MAIS TEMPO PARA ESTRUTURAR
“SINDICATO”, ainda mais pelego!! Enxerguem o óbvio: VOCÊS PODEM
PASSAR A CONTAR IMEDIATAMENTE COM A AFISA-PR E SEUS 15 ANOS
DE EXPERIÊNCIA DE LUTA POR PLENA VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E
JUSTIÇA REMUNERATÓRIA. Ora, por que vocês, fiscais de campo, acham
que hoje há carreira própria? É por causa dos 10 anos de luta reivindicatória
que foi desenvolvida pela Afisa-PR em prol da criação desta carreira e também
pela possibilidade de transformação de cargos públicos em favor dos fiscais de
campo ex-defisianos!! Essa carreira não caiu do céu!! Ela foi conquistada pela
Afisa-PR com muita luta e trabalho (infelizmente nos traíram e acabaram
criando uma carreira própria que precisa de muitos aperfeiçoamentos).

Essa situação será resolvida - infelizmente agora somente no longo
prazo, visto que nossa categoria ainda não é muito desenvolvida - com união,
organização e muito trabalho em torno da Afisa-PR, que é a legítima entidade
representativa dos fiscais de campo, e que comprovadamente não é infiltrada,
pelega e manipulada! A Afisa-PR já deu inúmeras provas que não tem medo de
segurar o leão pela juba, que é autêntica, autônoma e independente!

Os fiscais de campo de boa-fé, PORTANTO, devem se filiar à Afisa-PR
(até como forma de reduzirmos o valor da nossa contribuição associativa), para
que as coisas comecem a acontecer, para que a nossa categoria comece a ser
levada a séria, para que os fiscais de campo resgatem seu enorme PODER
REIVINDICATÓRIO (que foi enfraquecido em virtude dos terríveis ataques
feitos pelos prepostos do governo contra a livre associação entre os fiscais de
boa-fé). Sem essa e outras medidas reivindicatórias, OS FISCAIS DE CAMPO
JAMAIS TERÃO PLENA VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL COM JUSTIÇA
REMUNERATÓRIA.

______________________

* Pelo número do processo é possível ter uma noção do seu trâmite via
consulta ao protocolo (http://www.administracao.pr.gov.br/).

4

Quem está por trás da criação do “sindicato” doutrinador e
ditatorial?

Vejam quem está por trás da criação do “sindicato” doutrinador e
ditatorial! Os fiscais de campo de boa-fé sabem quem são, personalidades
mais do que conhecidas!! Todos alegres em seus nichos de conforto!
Faturando comissões governamentais e longe da dureza do serviço de campo,
não é verdade??

Existem três sindicatos à disposição dos fiscais de campo!! Sindicato,
portanto, NÃO FALTA!!
O conto do vigário do “sindicato” pelego, infiltrado e manipulador só tem
um propósito: TORNAR OS FISCAIS DE CAMPO DÓCEIS, REFÉNS DE
GOVERNOS DE TURNO E INCAPACITADOS À LUTA REIVINDICATÓRIA!
O conto da carochinha do “sindicato” só tem COMO META TENTAR –
os de confiança, contentes com seus bolsos cheiros de dinheiro comissionado,
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tentam isso há anos e são sistematicamente derrotados pelos afisianos – tornar
o ambiente “pacificado” (sem nenhuma pressão dos fiscais de campo) e “área
livre” da Afisa-PR e da sua TEMIDA polícia associativa que é autêntica,
autônoma e independente!

A Associação dos Fiscais da Defesa Agropecuária do Estado do Paraná
(Afisa-PR) é aliada incondicional dos fiscais agropecuários de campo de boa-fé
e não “inimiga” a ser desprezada ou combatida, como querem aqueles que
querem conduzi-los, oprimi-los e manipulá-los, e que só se importam consigo
mesmos, jamais com o bem-estar coletivo.
Não há “vácuo” algum “deixado” pela Afisa-PR — como prepostos de
governos caluniosamente disseminam entre os fiscais agropecuários de campo
de boa-fé —, pois a nossa associação de classe, com dedicação, competência,
eficiência, trabalho e sacrifício ocupou todos os espaços para exercer a defesa
dos justos e legítimos interesses da categoria representada e para preservar o
interesse público em fiscalização agropecuária estatal, inclusive, na França,
junto à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).

E a Afisa-PR irá novamente, se assim precisar,à OIE, ao U. S.
Department of Agriculture, à União Europeia (UE), ao Agricultura and Agri-Food
Canada etc., onde seja necessário!
Não temos medo — já provamos isso! — de governos ou de seus
prepostos! Temos conhecimento de causa; temos propostas viáveis para
aperfeiçoar e desenvolver as obrigações institucionais executadas pelos fiscais
agropecuários de campo deste estado — que são exclusivas, típicas de Estado
e indelegáveis ao setor privado; dominamos o binômio legislação/tecnicidade
em fiscalização agropecuária estatal e, por isso, a razão sempre esteve, está e
estará do nosso lado!

Há sim um nocivo e prejudicial vácuo, de inteira responsabilidade da
“gestão” governamental que produziu inaceitável desvalorização profissional e
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humilhante injustiça remuneratória em detrimento de centenas de fiscais
agropecuários de campo deste estado!

Enquanto os fiscais agropecuários de campo de boa-fé não somarem
suas forças dentro da Afisa-PR pela sólida e inabalável construção de uma
categoria autêntica, autônoma, independente, forte e respeitada, jamais haverá
plena reversão do adverso estado de coisas que impõe em prejuízo de
centenas de vocês humilhação, desrespeito, infame desvalorização profissional
e aviltante injustiça salarial. Informem-se!!! Conscientizem-se!!! Libertem-se da
Síndrome de Estocolmo!!

7

8

É preciso se unir em torno de entidade de classe autêntica,
autônoma e independente!

Quando que vocês irão entender isso??? Quando seus subsídios não
valerem mais nada??

Não adianta reclamar da Afisa-PR. A Afisa-PR vai continuar puxando a
orelha! A categoria dos fiscais agropecuários deste estado jamais será levada a
sério enquanto “traçar suas estratégias” em grupos de WhatsApp que estão
infiltrados e manipulados por notórios espertalhões que jamais estiveram
interessados em valorizar profissionalmente e justamente remunerar. Mentira?
Não, verdade! Tanto é verdade que vocês sofrem com desvalorização
profissional e humilhação salarial!!
Um whatsappiano tem uma “ideia” e manda uma mensagem
“mandaremos uma carta reclamando” para as entidades e lideranças da
agropecuária e para os deputados”, e a síndrome do rebanho, conduzida,
aceita. Outro whatsappiano tem outra “ideia” e manda outra mensagem, e a
síndrome do rebanho, conduzida, aceita e assim sucessivamente. É o fim da
picada.
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E não adianta cair no conto do vigário dos “catedráticos” em criação de
“sindicato” bacaninha – os laranjas de certos interesses que entraram ontem no
serviço público e que estão mais por fora do que casca de abacaxi – que criado
terá sua “diretoria” cooptada pelos próprios comissionados, pelos seus
prepostos, pelos ex-comissionados e pelos aduladores de qualquer que seja o
oficialismo de plantão. Vocês terão isso sim é ditadura sindical pelega. Vocês já
têm três, sim três, sindicatos à disposição e o que mudou até agora!
Percebem??
Carta reclamando para as entidades e lideranças da agropecuária??
Ora, não foram eles que fizeram lobby na Assembleia Legislativa para que os
deputados não aprovassem os reajustes salariais para nós???

Carta reclamando para os deputados?? Ora, não foram eles,
majoritariamente governistas, que votaram legislações que
impediram/impedirão os reajustes de 2017, 2018 e 2019??

Acordem meus caros!! A situação salarial é gravíssima e a tempestade
sequer começou. Vocês verão a situação em meados de 2020!! Nós, da AfisaPR, que sabemos disso, já buscamos socorro no Judiciária, mesmo tendo
consciência que nossos processos demorarão anos para ter seus méritos, mas
pelo menos mantemos a chance de um dia resgatar esses reajustes (evitando
suas prescrições). E vocês whatsappianos, o que fazem?? Só estão escutando
os espertalhões que criticam caluniosamente a Afisa-PR porque eles enxergam
ela como uma “ameaça” à continuidade de seus confortáveis status quo, seus
feudos de estimação, não é verdade??

Estão vendo a falta que faz uma associação de classe autêntica,
autônoma, independente e trabalhadora??

Parem de amadorismo e de envergonhar a nossa categoria! Somem-se
à Afisa-PR e verão como as coisas começarão a acontecer! Enquanto vocês
estiverem nessa, NÃO TERÃO SEQUER O RESPEITO DOS FISCAIS
AGROPECUÁRIOS DE BOA-FÉ QUE OPTARAM PELO ASSOCIATIVISMO
DE CLASSE COMO ESTRATÉGIA EFICAZ ÚNICA EM NOSSO MEIO, para
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que um dia possamos ter plena VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL COM
JUSTIÇA REMUNERATÓRIA!! Os inimigos da Afisa-PR sabem disso, por isso,
manipulam vocês, para que categoria dos fiscais agropecuários deste estado
continue fraquíssima, não levada a sério, incapaz de andar com suas próprias
pernas, sem opinião, sem estratégica coletiva, sem poder reivindicatório!!
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Por favor, encarem com extrema seriedade a questão do triplo
calote salarial (2017, 2018 e 2019)

Os fiscais da base da carreira, a maioria, chegarão em meados e 2020
muito empobrecidos e a situação tem tudo para ficar pior que no tempo do exDefis quando os mais novos sequer ganhavam GEEE.

Não serão contentes comissionados, futuros ex-comissionados,
aduladores de qualquer que seja o oficialismo de plantão, "catedráticos" em
criação de "sindicato" pelego (que entraram ontem no serviço público e estão
mais por fora que casca de abacaxi) e os whatsappianos que "resolverão" essa
situação!!

Essa situação será resolvida - infelizmente no longo prazo, visto que
nossa categoria é muito subdesenvolvida - com união, organização e muito
trabalho em torno da Afisa-PR que é a legítima entidade representativa dos
fiscais e que comprovadamente não é infiltrada, pelega e manipuladora! A
Afisa-PR já deu inúmeras provas que não tem medo de segurar o leão pela
juba, e que é autêntica, autônoma e independente!

