
O “PATRÃO”, SEUS PREPOSTOS E SEUS ALIADOS 
PREPARAM UM PRESENTE DE GREGO “PARA A 
CATEGORIA”!  
 
Os fiscais agropecuários de campo de boa-fé, trabalhadores e 
comprometidos com a causa coletiva e com o interesse público: 
vocês aceitarão presente de grego de “patrão”, seus prepostos e 
seus aliados? Alertamos: não se pode dar ganja de galinha para 
o “patrão”, seus prepostos e seus aliados! 

 
 
 

 
 

http://sistemafaep.org.br/secretaria-da-agricultura-divulga-comunicado-sobre-greve-de-fiscais/  
 

http://sistemafaep.org.br/secretaria-da-agricultura-divulga-comunicado-sobre-greve-de-fiscais/


 

A última e vitoriosa greve por tempo indeterminado no âmbito da fiscalização 
agropecuária do Paraná — não obstante os infiltrados que se locupletaram dela posteriormente 
para abocanhar preciosas sinecuras e nichos de conforto — foi organizada pela Associação dos 
Fiscais da Defesa Agropecuária do Estado do Paraná (Afisa-PR) e deflagrada por conta própria 
pela categoria.  

No final de 2011, a Afisa-PR organizou o complexo e trabalhoso processo que permitiu 
à categoria por conta própria e sem intermediação de sindicato, deflagar a greve por tempo 
indeterminado na fiscalização agropecuária do Paraná. Foi essa vitoriosa greve que garantiu a 
derrubada do veto governamental contra o art. 43 da Lei 17.187 — orquestrado por setores da 
iniciativa privada (hoje tido pelos desinformados e iludidos como “aliados”) e governo passado 
—, que possibilitou o justo e legítimo direito à transformação de cargos públicos em benefício 
de centenas de ex-defisiados pelo posterior enquadramento1 na carreira de fiscalização da 
defesa agropecuária criada no  âmbito da nova autarquia.  

 
 
 

Quem disse que a categoria não pode organizar e deflagar por 
conta própria a greve na fiscalização agropecuária do Paraná? 

 
 
 
Infelizmente, o que acontece atualmente com a categoria dos fiscais agropecuários do 

Paraná? Há anos a categoria vem sofrendo um deliberado, premeditado e prejudicial processo 
que visa desmantelar, desinformar, desunir, desorganizar, fragmentar, enfraquecer e retirar o 
seu poder reivindicatório!  

Nesse deliberado, premeditado e prejudicial processo era preciso também “satanizar” a 
Afisa-PR e sua política associativa autônoma, autêntica e independente!  

Esse deliberado, premeditado e prejudicial processo, infelizmente, subtraiu o potencial 
reivindicatório da categoria (provado em 2011!), para que o “patrão”, seus prepostos e seus 
aliados pudessem “justificar”/“encaixar” a “ideia” da necessidade de um “novo sindicato” ou 
de uma “nova associação” balaio de gatos —, pois ao contrário do poder reivindicatório que a 
categoria tinha em 2011, depois desse deliberado, premeditado e prejudicial processo, a 
categoria foi subdesenvolvida!  

 

                                                           
1 Cujo ato de enquadramento foi possível — livrando os ex-defisianos do limbo jurídico — graças a um 
mandado de segurança impetrado pela Afisa-PR.  

http://www.afisapr.org.br/destaques-da-afisa-pr/19-a-alep-mant%C3%A9m-e-promulga-a-parte-vetada-da-lei-n%C2%BA-17-187-12
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=69198&indice=1&totalRegistros=1
http://www.afisapr.org.br/attachments/article/1270/Greve%20na%20fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20agropecu%C3%A1ria%20do%20Paran%C3%A1.pdf
http://www.afisapr.org.br/attachments/article/1270/Greve%20na%20fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20agropecu%C3%A1ria%20do%20Paran%C3%A1.pdf
http://www.afisapr.org.br/destaques-da-afisa-pr/42-publicado-ato-de-transforma%C3%A7%C3%A3o-enquadramento
http://www.afisapr.org.br/destaques-da-afisa-pr/42-publicado-ato-de-transforma%C3%A7%C3%A3o-enquadramento


 
 
 
Por conta desse deliberado, premetitado e prejudicial subdesenvolvimento que foi 

imposto por “forças” nada ocultas — e só não enxerga que são os verdadeiros responsáveis  
quem não quer  —,  mesmo com a carreria própria, ela sofre com crescente desvalorização 
profissional e com injustiça salarial, sobretudo, na sua base! E não será novo “sindicato” 
chapa-branca ou “nova associação” balaio de gatos que reverterá essa lamentável situação, 
muito pelo contrário, essas “ideias de patrão” afundaram ainda mais a categoria no seu já ocaso 
subdesenvolvimento.  

 
 
 
Quem são os que se beneficiam do enfraquecimento e subdesenvolvimento da 

categoria dos fiscais agropecuários? Deliberadamente e premeditadamente instalaram o 
caos para “justificar”/ “encaixar” o presente de grego na forma de “novo sindicato” ou de 
“nova associação”, com a falácia da “necessidade de representatividade” e do “fazer greve”. 
Cada fiscal agropecuário de campo de boa-fé, trabalhador e comprometido com a causa 
coletiva e com o interesse público, consciente, esclarecido e informado, sabe muito bem 
quem são os responsáveis pelo enfraquecimento e pelo subdesenvolvimento da categoria; 
sabe muito bem que são os reais inimigos do desenvolvimento da carreira própria, da 
valorização profissional e da justiça remuneratória! 

 
 
 
Caso os prepostos e os aliados do “patrão” estivessem realmente comprometidos com os 

fiscais agropecuários de campo de boa-fé, trabalhadores e comprometidos com o interesse 
público, ao invés de estarem oferecendo um presente de grego na forma de “necessidade” de 
“novo sindicato” chapa-branca ou de “nova associação” balaio de gatos, por que eles não estão 
organizando a greve por tempo indeterminado no âmbito da fiscalização agropecuária do 
Paraná? No momento, é da greve que precisamos e não de presente de grego!  

 
Qual fiscal agropecuário de campo de boa-fé, trabalhador e comprometido com a 

causa coletiva e com o interesse público pode acreditar “nos bons propósitos” de  “novo 
sindicato” chapa-branca ou de “nova associação” balaio de gatos oferedida pelo “patrão”, 
seus prepostos e seus aliados?? 

 
 



 
 
 
Não é preciso sindicato para deflagar uma greve no serviço público! A própria 

categoria pode fazê-lo! Logo, perguntamos: por onde andam os pretensos “sindicalistas” de 
quermesse que vendem aos iludidos a “ideia de patrão”?? Diante da ilusão do “aumento” 
que nunca se materializa no contracheque, os pretensos “sindicalistas” ou “representantes 
de categoria” estão “na luta”, organizando a deflagração da greve da categoria pelas regiões 
do estado?? Não! O compromisso desses pretensos “sindicalistas” é com o “patrão” —para 
tanto, basta refletir a postura e a condição de cada um deles no quem é quem na ordem do 
dia — e não com os fiscais agropecuários de campo de boa-fé, trabalhadores e 
comprometidos com a causa coletiva e com o interesse público!  

 
  
 
 
A seguir, alguns recortes das notícias vinculadas à ampla e vitoriosa greve por tempo 

indeterminado no final de 2011, organizada pela Afisa-PR e deflagrada pela categoria no 
âmbito do então Defis.  

A Afisa-PR, portanto, já provou seu valor (greve vitoriosa de 2011) e, posteriormente, 
tentou organizar a greve de 2015 quando foi traída por certas regiões que não cumpriram com 
suas “deliberações” nesse sentido tomadas em assembleias regionais; voltaram atrás diante da 
pressão que sofreram justamente dos prepostos e dos aliados do “patrão” que hoje oferecem 
“novo sindicato” chapa-branda ou “nova associação” balaio de gatos pra cada um de vocês.  

A Afisa-PR não tem qualquer medo de “novo sindicato” ou de “nova associação”. 
Nossa obrigação é alertar os fiscais agropecuários de campo de boa-fé, trabalhadores e 
comprometidos com a causa coletiva e o interesse público: aceitem o presente de grego que é 
oferecido pelo “patrão”, seus prepostos e seus aliados e se preparem para o 
subdesenvolvimento pelos próximos anos. Esse alerta é feito com o propósito de registro, 
para que depois não digam que a Afisa-PR não disse nada para vocês.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afisapr.org.br/attachments/article/1270/Greve%20na%20fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20agropecu%C3%A1ria%20do%20Paran%C3%A1.pdf


 
Registro: 
 
 

 
 
 
Agora, caso aceitem — afinal, cada um é livre para exercer sua escolha — o presente de grego 

na forma de “ideia do patrão”, ou seja, caiam na armadilha de que a “salvação da categoria” passa 
pela criação de um “novo sindicato” chapa-branca ou de uma “nova associação” balaio de gatos, que 



os prepostos do “patrão” que “organizam” essas “salvadoras ideias", como primeiro ato da nova 
entidade, organizem a greve por tempo indeterminado na fiscalização agropecuária. Saberemos 
quem é quem na ordem do dia. 

 
 
 
 
 

E a turma 😡 😡 😡 😡 😡 do "novo sindicato" para "fazer 

greve" ou da "nova associação" balaio de gatos, preparando a 
greve (que pode ser organizada e deflagrada sem sindicato 
- http://www.afisapr.org.br/.../Greve%20na%20fiscaliza%C3...)?? 

É claro que não... Todos convenientemente escondidos 😡 😡

😡 😡 😡...    
 
 
 

 
Para saber mais:  
 
a) PARÂMETROS LEGAIS PARA A DEFLAGRAÇÃO DE MOVIMENTO 

PARALISATÓRIO CONFORME A “CARTILHA DE ORIENTAÇÃO PARA O 
MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO” ELABORADA, COM APOIO JURÍDICO, 
PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FISCAIS FEDERAIS 
AGROPECUÁRIOS (ANFFA); 

b) “A greve é o instrumento que temos para fazer a situação mudar” (SindSaúde/PR); 
c) A greve por tempo indeterminado na fiscalização agropecuária do Paraná; 
d) “O direito de greve do servidor público civil” (Antonio Emanuel PICCOLI DA 

SILVA) e 
e) “PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A GREVE POR TEMPO 

INDETERMINADO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL” (Afisa-PR). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afisapr.org.br/attachments/article/1270/Greve%20na%20fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20agropecu%C3%A1ria%20do%20Paran%C3%A1.pdf
http://www.afisapr.org.br/attachments/article/1270/Cartilha%20de%20greve%20na%20fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20agropecu%C3%A1ria%20do%20Paran%C3%A1.pdf
http://www.afisapr.org.br/attachments/article/1270/Cartilha%20de%20greve%20na%20fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20agropecu%C3%A1ria%20do%20Paran%C3%A1.pdf
http://www.afisapr.org.br/attachments/article/1270/Cartilha%20de%20greve%20na%20fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20agropecu%C3%A1ria%20do%20Paran%C3%A1.pdf
http://www.afisapr.org.br/attachments/article/1270/Cartilha%20de%20greve%20na%20fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20agropecu%C3%A1ria%20do%20Paran%C3%A1.pdf
http://www.afisapr.org.br/attachments/article/1270/Cartilha%20de%20greve%20na%20fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20agropecu%C3%A1ria%20do%20Paran%C3%A1.pdf
http://www.afisapr.org.br/attachments/article/1270/Direito%20de%20Greve%20-%20SindSa%C3%BAde%20Paran%C3%A1.pdf
http://www.afisapr.org.br/attachments/article/1270/Greve%20na%20fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20agropecu%C3%A1ria%20do%20Paran%C3%A1.pdf
http://www.afisapr.org.br/attachments/article/1270/O%20direito%20de%20greve%20do%20servidor%20p%C3%BAblico%20c%C3%ADvil.pdf
http://www.afisapr.org.br/attachments/article/1270/Perguntas%20e%20respostas%20-%20Greve%20por%20tempo%20indeterminado%20no%20servi%C3%A7o%20p%C3%BAblico.pdf
http://www.afisapr.org.br/attachments/article/1270/Perguntas%20e%20respostas%20-%20Greve%20por%20tempo%20indeterminado%20no%20servi%C3%A7o%20p%C3%BAblico.pdf


  

 
 

https://www.folhadelondrina.com.br/economia/seab-e-afisa-divergem-sobre-adesao-a-greve-777224.html 
 
 
 

 
 

https://www.suinoculturaindustrial.com.br/imprensa/greve-no-parana/20110323-133019-k913 
 
 

https://www.folhadelondrina.com.br/economia/seab-e-afisa-divergem-sobre-adesao-a-greve-777224.html
https://www.suinoculturaindustrial.com.br/imprensa/greve-no-parana/20110323-133019-k913


 
 

https://www.jornaldooeste.com.br/noticia/greve-do-defis-deixa-vulneravel-defesa-e-fiscalizacao-agropecuaria-do-
parana 

 
 

 
 

http://www.agitacornelio.com/post/1523/greve_poe_vacinacao_antiaftosa_em_risco/ 
 
 

 
 

https://redesuldenoticias.com.br/noticias/greve-paralisa-70-do-departamento-de-fiscalizacao-da-seab/ 

https://www.jornaldooeste.com.br/noticia/greve-do-defis-deixa-vulneravel-defesa-e-fiscalizacao-agropecuaria-do-parana
https://www.jornaldooeste.com.br/noticia/greve-do-defis-deixa-vulneravel-defesa-e-fiscalizacao-agropecuaria-do-parana
http://www.agitacornelio.com/post/1523/greve_poe_vacinacao_antiaftosa_em_risco/
https://redesuldenoticias.com.br/noticias/greve-paralisa-70-do-departamento-de-fiscalizacao-da-seab/


 
 

https://www.beefpoint.com.br/abates-voltam-ao-normal-com-fim-da-greve-da-seab-1847/ 
 
 

 
 

https://www.gazetadopovo.com.br/economia/fiscais-sanitarios-suspendem-greve-9t48hxtnpke0i232oolgeubf2 
 
 

 
 
 

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=66396&tit=Secretaria-da-Agricultura-divulga-
comunicado-sobre-greve-de-fiscais 

 
 
 

https://www.beefpoint.com.br/abates-voltam-ao-normal-com-fim-da-greve-da-seab-1847/
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/fiscais-sanitarios-suspendem-greve-9t48hxtnpke0i232oolgeubf2
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=66396&tit=Secretaria-da-Agricultura-divulga-comunicado-sobre-greve-de-fiscais
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=66396&tit=Secretaria-da-Agricultura-divulga-comunicado-sobre-greve-de-fiscais


 
 

https://www.gazetadopovo.com.br/economia/greve-de-fiscais-compromete-transito-de-animais-
9j0ixg1vlaptfp4hn5zcms2tq 

 

 
 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/carnes/98840-greve-na-seab-prejudica-combate-a-campanha-contra-
a-aftosa.html#.WzW1NtVKiV4 

 

 
 

https://canalrural.uol.com.br/noticias/pecuaria/fiscais-agropecuarios-permanecem-greve-parana-4838/ 

https://www.gazetadopovo.com.br/economia/greve-de-fiscais-compromete-transito-de-animais-9j0ixg1vlaptfp4hn5zcms2tq
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/greve-de-fiscais-compromete-transito-de-animais-9j0ixg1vlaptfp4hn5zcms2tq
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/carnes/98840-greve-na-seab-prejudica-combate-a-campanha-contra-a-aftosa.html#.WzW1NtVKiV4
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/carnes/98840-greve-na-seab-prejudica-combate-a-campanha-contra-a-aftosa.html#.WzW1NtVKiV4
https://canalrural.uol.com.br/noticias/pecuaria/fiscais-agropecuarios-permanecem-greve-parana-4838/


 
 

https://www.folhadelondrina.com.br/economia/greve-de-fiscais-e-risco-para-defesa-contra-aftosa-no-pr-
773126.html 

 

 
 

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=66471 
 
 

 
 

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/afisa-estuda-projeto-e-analisa-paralisacao 
 
 
 

https://www.folhadelondrina.com.br/economia/greve-de-fiscais-e-risco-para-defesa-contra-aftosa-no-pr-773126.html
https://www.folhadelondrina.com.br/economia/greve-de-fiscais-e-risco-para-defesa-contra-aftosa-no-pr-773126.html
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=66471
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/afisa-estuda-projeto-e-analisa-paralisacao


 
 

https://www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/greve-no-parana/20110323-133019-k913  
 
 

 
 

https://www.folhadelondrina.com.br/economia/fiscais-do-defis-ameacam-greve-743499.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/greve-no-parana/20110323-133019-k913
https://www.folhadelondrina.com.br/economia/fiscais-do-defis-ameacam-greve-743499.html


 

 
 

http://sistemafaep.org.br/greve-de-fiscais-compromete-transito-de-animais/  
 
 

 
 

http://sistemafaep.org.br/vacinacao-sera-cobrada-apos-greve/  
 

http://sistemafaep.org.br/greve-de-fiscais-compromete-transito-de-animais/
http://sistemafaep.org.br/vacinacao-sera-cobrada-apos-greve/


 
 
 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/veterinarios-e-agronomos-ameacam-entrar-em-greve-
9xcwtz3zh3g04dxsf972469u6  

 
 

 
 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/aftosa-faz-veterinarios-do-pr-desistirem-da-greve-
9xkqd0q88o84q1xs8ta93n2ha  

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/veterinarios-e-agronomos-ameacam-entrar-em-greve-9xcwtz3zh3g04dxsf972469u6
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https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/aftosa-faz-veterinarios-do-pr-desistirem-da-greve-9xkqd0q88o84q1xs8ta93n2ha


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


