TEM QUE PUXAR A ORELHA DESSE POVO!!

Tem sim que puxar a orelha desse povo! Não em essa de "paz e amor".
Quem não quer confronto, não quer brigar, não quer lutar, não quer "incomodar
ninguém", que se filie a um mosteiro beneditino.

Onde já se viu querer "salvar" a categoria desprezando e desrespeitando
a Afisa-PR, como fazem muitos iludidos whatsappianos militantes de grupos
totalmente infiltrados, manipulados e direcionados?

Se essas pessoas não têm inteligência suficiente para respeitar sua
própria associação de classe, NÃO MERECEM o nosso respeito, muito menos
nossa consideração, nem desta associação de classe!

Luta pela conquista de plena VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL com
JUSTIÇA REMUNERATÓRIA se faz com ESTRATÉGIA INTELIGENTE, com
TRABALHO (e não apenas com cartinhas de lamentações para sindicato
ruralista e deputados) e dentro do quadro de filiados de ASSOCIAÇÃO DE
CLASSE comprovadamente autêntica, autônoma e independente!
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Esse povo todo está alienado, totalmente fora da realidade,
desinformado, iludido com "aumento", com "sindicato salvador", com "união
balaio de gatos", acovardado/pacificado (a promessa de "aumento de subsídio"
é uma forma eficaz amplamente usada a fim de pacificar os de campo,
compreendem?) inexperiente e comendo das mãos de seus opressores todos
comprometidos até seus DNAs com o governo que causou a humilhação
salarial!

ENFRAQUECER A AFISA-PR TAMBÉM SIGNIFICA ENFRAQUECER
OS FISCAIS DE CAMPO. É POR ISSO QUE ELES ATACAM A AFISA-PR!

Os opressores querem PAZ e PACIFICAÇÃO para se manterem
eternamente em seus nichos de conforto e curtirem suas comissões (os
whatsappianos são incapazes de percebem isso!).

Agora que o CAMPO PEGA FOGO, os que estão em seus nichos de
conforto disseminam seus e-mails “camaradas” para tentar ACALMAR O
POVO, para retirar-lhe a vontade de reagir, de se somar à Afisa-PR, para que
fique submisso, a espera de um milagre salarial. Vocês recebem/receberão
uma série de mensagens oficialistas nesse sentido e se convenceram que o
aqui escrito é VERDADE!
Olhem um claro exemplo (imagem) de “doutrinação” para tentar "apagar
incêndio' (comissionado de confiança serve para isso, não é verdade?)
“Esforço”? Piada!! Há quase 7 anos “esforçam-se” pelos fiscais de
campo, não é verdade??

2

3

4

