O ENGODO DO “SINDICALISMO” CHAPA-BRANCA PELEGO +
DITADURA SINDICAL E DA “PROMESSA” DE PAPAI NOEL DE
“CONFIANÇA”!!

Vejam algumas manifestações que chegaram à Afisa-PR:

1 - Desculpe o desabafo, mas esse pessoal acha que “descobriu” a
América e não consegue enxergar que estamos sendo todos ENGANADOS,
com exceção do "quarteto fantástico" que sabe muito bem o que está fazendo.
O pessoal da Afisa é louco e radical para a grande maioria, mas são os únicos
que agem com coerência e sem máscaras. Fico indignada que esse bando de
idiotas confia em SenXX, 'quarteto fantástico', sindicato pelego e o escambau,
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mas não nos loucos da Afisa, que são os únicos que lutam verdadeiramente
por todos nós. [DIREX: “... nos loucos da Afisa”?? LOUCO É AQUELE QUE
PROMETE E DEIXA DE CUMPRIR SUA PROMESSA... NÃO SE BRINCA
COM O SALÁRIO DO FISCAL DE CAMPO DE BOA-FÉ!!]

2 - Tenho opinião: caso criem algum sindicato, é simplesmente para
enganar trouxa;

3 - Minha opinião: Passaram-se mais de 6 anos desde a criação da
autarquia e essas pessoas que estão no poder desde então, praticaram toda
sorte de assédio, perseguiram com PADs, realocações, difamação etc. Agora
realmente devem estar preocupados, pois sabem que estão muito perto de
voltarem a viver com os "subsídios" minguados e corroídos pela inflação não
reposta nos últimos 2 anos. Afinal para quem acostumou-se a viver com cerca
de 15 mil (líquidos todo mês), voltar a viver com cerca de R$ 9.500 (líquidos)
deve ser tenebroso. Por isso tanto interesse em melhorar o subsídio justo
agora, pensando claro no bem "comum", SQN (só que não)! E de bônus quem
sabe além de ficarem sem carguinho tenham que fazer o trabalho de campo,
ao invés de ficarem na "sede" se achando "superiores". [DIREX: Essas
pessoas — do tal "quarteto fantástico" —, perderam o bonde da história, pois o
CONSERTO da tabela de subsídios deveria ter sido feito anos atrás,
imediatamente após o reenquadramento dos ex-defisianos que tiveram seus
cargos públicos transformados!!!]

4 - Alguns, quando ingressaram já tinham tanta vontade de criar um
sindicato que suspeito que já entraram muito bem informados. Muito estranho.

5 - A indigência intelectual difusa é a doença dominante quase 90 %
dos adaparianos e do QPPE. É consequência de muita carência de visão e
vivencia crítica da história política brasileira. Tal carência é decorrente daquele
que pensa com o estômago. Isto é, daquele faz sempre a seguinte lógica: "O
que EU ganho com isso". Tal lógica é fruto de comportamento individual, anti
social egoísta e preguiçosa/imediatista.
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6 - A criação do grupo do "wasap" tem o mesmo objetivo que a rede
plim-plim tem ao pedir para a população brasileira de bananas enviar vídeos
relatando o que querem para o Brasil. Desta lógica, monta-se um banco de
dados sobre os anseios e o que pensam dos bananas brasileiros para ser
usado no palanque do candidato fantoche da plim-plim.

7 - Para atingir este objetivo, destaco que todos os FDAs e alguns
AFDAs, propositalmente, foram incluídos (voluntário ou involuntário) nesse
grupo.

8 - A indigência intelectual difusa é a doença dominante quase 90 %
dos aadaparianos e dos qppes. É consequência de muita carência de visão e
vivencia crítica da história política brasileira. Tal carência é decorrente daquele
que pensa com o estômago. Isto é, daquele faz sempre a seguinte "lógica": "o
que EU ganho com isso?". Tal "lógica" é fruto de comportamento individual, anti
social egoísta e preguiçosa/imediatista! [DIREX: Esperamos que os 10%
estejam na Afisa-PR]

9 - Eu não acredito que tem fiscal afisiano caindo nesse conto do vigário
(as promessas que rolam no grupo do whatsApp)! Será que não se tocaram
que essa movimentação tem um único objetivo: eleições 2018! Será que não
se tocaram que aqueles personagens citados no grupo não fizeram nada pela
carreira nos últimos 8 anos (e foram sempre contras) e que, em vésperas de
eleições, só farão movimentações teatrais! [DIREX: Embromation, como fazem
há 7 anos, e tem fiscal de campo de boa-fé que acredita!!!]
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A Afisa-PR alerta:
Caso a maioria dos fiscais de campo de boa-fé não despertar para a
realidade, fará por merecer passar pela decepção e pelo trauma de passar pelo
"sindicalismo doutrinador" recheado de pelegos e controlado por prepostos de
confiança de governos e enfrentará GRAVÍSSIMA humilhação salarial que
tenderá a NUNCA TER FIM!!!

Somente assim, quem sabe, os fiscais de campo de boa-fé aprenderão a
valorizar o associativismo de classe e a respeitar o serviço que hoje é prestado
com muito trabalho e sacrifício pela Afisa-PR em benefício da ética, da
dignidade, da valorização profissional e da preservação do interesse público
em fiscalização agropecuária estatal.

Parem de comer pelas mãos de prepostos de confiança de governo: eles
e seus fiéis aliados (muitos deles por conveniência e não por camaradagem)
não conseguiram até a presente data, depois de 7 anos, a conquista de plena
valorização profissional e plena justiça remuneratória em benefício dos fiscais
agropecuários de campo. Não conseguiram mesmo dispondo, ao longo de
vários anos, o poder administrativo e político sobre o governo para que
servem.... Imaginem vocês o "poder de fogo" dessas pessoas e dos seus
"camaradas" travestidos de "sindicalistas" bacaninhas!!!???

O preço a pagar pelo conto do vigário do papai noel de "confiança"
vinculado até seu DNA com governo que promove HUMILHAÇÃO
SALARIAL será a submissão à ditadura sindical pelega e à eterna e
ultrajante desvalorização profissional com injustiça salarial!!!
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