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Associação dos Fiscais da Defesa Agropecuária do Estado do Paraná - Afisa-PR

Lutamos por fiscalização agropecuária pública de
excelência com valorização profissional e justiça
remuneratória!

Acorda povo!

2

3

Em 2015 servidores da fiscalização
agropecuária tiveram negadas todas
as suas justas e legítimas
reivindicações!!
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Post de 28 de junho — Os “menos
iguais”: uma categoria só é considerada
de for verdadeiramente informada,
unida, organizada e com poder
reivindicatório!

https://www.facebook.com/afisapr?fref=ts
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UMA CATEGORIA SÓ É CONSIDERADA PELO
GOVERNO SE FOR VERDADEIRAMENTE INFORMADA,
UNIDA, ORGANIZADA E COM PODER
REIVINDICATÓRIO!!
Sem essas virtudes, uma categoria é considerada “menos igual”!! Os de boa-fé precisam abrir
os seus olhos!! Se não despertarem para a realidade serão tratados como “menos iguais”!!
A Afisa-PR tem preocupações muito mais graves para tratar como, por exemplo, a custosa
judicialização do índice de 8,53% de reajuste salarial de 2017 retroativo a 1º de janeiro deste ano
negado pelo governo. Aliás, essa judicialização é a única real possibilidade que restou à categoria
para tentar minimizar a tenebrosa real redução salarial imposta.
Enquanto isso, a “preocupação maior” de certas pessoas que não militam na Afisa-PR, e que
parece não erem nada melhor para fazer e que sequer judicializaram o calote salarial de 2017 —
cuidado com sua prescrição! —, é a de atacar a associação de classe que representa a própria
categoria. Os que assim agem compreendem agora um dos atrasos que levam a categoria a ser
considerada “menos igual” pelo governo e, por isto, prejudicada pela desvalorização profissional
com injustiça salarial?? Governo, não importa seu matiz, não considera categoria desinformada,
desunida e fraca! Tanto isto é uma verdade que um dos “heróis” de muitas pessoas que supostamente
pediu para sair reconheceu isso em mensagem coletiva.
Não é assim que se faz! Uma categoria só é considerada pelo governo se for verdadeiramente
informada, unida, organizada e com poder reivindicatório! Categoria informada, unida, organizada e
com poder reivindicatório congregada em entidade de classe autêntica, autônoma e independente, e
não categoria manobrada por prepostos de governos, células cooptadas e bajuladores “salvadores da
pátria” que vendem “novo sindicato” para “fazer greve” — outra tapeação, cuja intenção é
fragmentar e enfraquecer ainda mais a categoria — aos mais desinformados e iludidos! —, quando a
categoria já tem à disposição 4 sindicatos aliás, um deles trabalhando arduamente pelo reajuste de
2,76% deste ano! E os pretensos “sindicalistas” de quermesse frequentadores de gabinetes e
bajuladores de poderosos?? Deram suas caras na vigília do FES? Foram lá ajudar o sindicato que
estatutariamente representa a categoria que está em vigília pelo reajuste de 2,76%? É claro que não!
Estão todos convenientemente escondidos!!
Os de boa-fé precisam abrir os seus olhos!! Se não despertarem para a realidade serão tratados
como “menos iguais”!!
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Post de 27 de junho — Aqueles que
sempre atiraram no próprio pé, hoje
[27 de junho], perceberam a ilusão do
“aumento”!! Demorará 10 anos para que
a maioria aprenda a lição?!

https://www.facebook.com/afisapr?fref=ts
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AQUELES QUE SEMPRE ATACARAM A AFISA-PR HOJE
[27 DE JUNHO] PERCEBERAM A ILUSÃO DO
“AUMENTO”
Não existe no serviço público do Paraná outra categoria com pessoas que atacam sua própria
associação de classe. Os que semearam vento hoje colhem tempestade na forma de desvalorização
profissional com injustiça salarial.
Fiscais agropecuários de campo de boa-fé: não optem pelo “desvio” que pretendem oferecer
para vocês sem adequada reflexão, análise e checagem de quem é quem na ordem do dia e do que foi
efetivamente feito em favor da democracia, ética, dignidade, respeito, preservação do interesse
público em fiscalização agropecuária pública e valorização profissional com justiça remuneratória!
Hoje vocês receberam uma mensagem cujo autor, depois de longos anos no mais alto grau que
se pode alcançar, não apresentou até o presente momento nada de efetivo em favor do bem-estar
coletivo.
Leiam com atenção a parte da mensagem relacionada à promessa de “aumento”: comprova-se
o que a Afisa-PR sempre alertou!!
Diante dos ataques patrocinados contra a Afisa-PR e da perseguição administrativa/política
patrocinada para tentar prejudicar sua liderança, fatos lastimáveis que dificultaram a atuação do
associativismo de classe em benefício da valorização profissional com justiça salarial (os
complementos da carreira própria), hoje a categoria não tem isto, sobretudo, na base da carreia
própria.
Não existe no serviço público do Paraná outra categoria com pessoas que atacam sua própria
associação de classe. Os que semearam vento hoje colhem tempestade na forma de desvalorização
profissional com injustiça salarial.
Se a Afisa-PR demorou 10 anos para viabilizar a autarquização, a criação da carreira própria e
a transformação de cargos públicos em benefício dos defisianos, outros 10 agora serão necessários
para reconstruir tudo o que foi desmontado.
Restou para certas pessoas a possibilidade de criação do tal “sindicato” (como se já não
existissem 4 sindicatos à disposição da categoria), que será “muito bem presidido” para manter os
iludidos nas mãos de setores divorciados do bem-estar coletivo e de “sindicalistas” programados em
gabinetes para impedir seu desenvolvimento (exatamente como já fazem hoje sem sequer contar com
sindicato). Logo mais, caso efetivamente criem esse “sindicato” - pois seus idealizadores acham que
“fácil” serem sindicalistas de verdade), cada fiscal agropecuário terá essa trágica comprovação!! Se
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nada conseguiram até o presente momento “no mais alto grau que se pode alcançar”, imaginem então
como [e seus aliados] “sindicalistas”.
Se pensam que com “sindicato” se vingarão da Afisa-PR e do seu associativismo de classe
autônomo, autêntico e independente, estão absolutamente enganados, pois tudo o que a Afisa-PR
quer [com tal criação] é a possibilidade de efetiva COMPARAÇÃO entre
ATITUDES/POSTURAS/ATUAÇÃO/TRABALHO, pois somente desta forma aqueles que hoje
atacam a Afisa-PR perceberão seu destrutivo e terrível engano, como hoje perceberam que foram
iludidos com a promessa de “aumento”.
Para que não caiam na própria armadilha, os pretensos “sindicalistas” uma vez investidos
como tal, terão que imediatamente se transmutarem em “representantes sindicais autênticos,
autônomos e independentes”. Isto será possível? A conferir!
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Post de 22 de junho — Aos
questionamentos sobre a promessa
de “aumento” [a Afisa-PR sempre
alertou!!]...

https://www.facebook.com/afisapr?fref=ts
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AOS QUESTIONAMENTOS SOBRE A PROMESSA DE
“AUMENTO” [A AFISA-PR SEMPRE ALERTOU!!]
Afisa-PR não tem nenhuma informação confiável sobre como anda o “processo” do prometido
“aumento” do papai noel de “confiança”.
A Afisa-PR só acreditará em “aumento” depois que ele for implantado no contracheque e
depositado na conta corrente.
Para nós, o papai noel de “confiança” perdeu o bonde da justiça salarial traduzido pela Regra
70%. É lógico julgar que agora pode ser tarde para esta providência.
Não obstante esse literal novelão mexicano, a Afisa-PR torce para que esse “aumento” saia
logo de uma vez, inclusive, para “acelerar” esse processo, protocolou carta nesse sentido diretamente
à governadora.
Resta a cada filiado aguardar pelas “providências” do papai noel de “confiança”, porém,
recomenda-se que isso seja com dois pés no chão e sem acreditar absolutamente em nada do que é
deliberadamente divulgado — criação de “clima de vitória” para pacificar os mais iludidos! — via os
“nichos de discussões” (nos quais dão complexidade ao óbvio)!
Todo cuidado é pouco com a prestidigitação, a única “arte” em que certas pessoas são
“especialistas”.
À espera de um milagre!!
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Post de 21 de junho — “Novo
sindicato” para “representar” e
“fazer greve”: todo o cuidado é
pouco com os espertalhões!

https://www.facebook.com/afisapr?fref=ts
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POR ONDE ANDAM OS ESPERTALHÕES QUE VENDEM
A IDEIA DE “NOVO SINDICATO” PARA “FAZER
GREVE” PARA ASSUSTAR O STATUS QUO QUE
PROMETE AUMENTO??!!
Notícia da Gazeta do Povo afirma: “Tudo o que Cida não quer é um confronto com o
funcionalismo à beira da eleição. Uma greve.”
Pois é! No meio da categoria existem espertalhões que vendem a ideia (proposta pelo status
quo em turno, diga-se) de “novo sindicato” para “fazer greve”, como se não existissem pelo menos
quatro (4) sindicatos à disposição da categoria!! Ora, para começar nem é “preciso de sindicato para
fazer greve”.
Por isso, existem protocolos e mais protocolos vinculados às “promessas de aumento”, para
que os de campo “sejam pacificados”, pois o que o status quo não quer de jeito nenhum em véspera
de eleição é uma GREVE ou pelo menos o início de sua organização.
Ora, assim sendo, por onde andam os espertalhões que vendem a ideia de “novo sindicato”
para “fazer greve”, quando nem é preciso de sindicato para tal)??!! Sumiram!!! Justamente no
momento em que a categoria mais precisa, ou seja, de pelo menos dar início à organização de uma
greve para assustar o status quo que promete aumento!! Como se escondem, quem esses espertalhões
pensam que enganam??!!
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