NOTA DE APOIO
O Anffa Sindical, na condição de entidade representativa dos Auditores Fiscais Federais
Agropecuários, vem à público prestar apoio ao Projeto de Lei nº 1.595/2019, de autoria do
deputado federal Vitor Hugo (PSL/GO), que visa dispor sobre as ações contraterroristas e tem
entre os seus objetivos atuar na defesa do agronegócio ao prevenir e combater o
agroterrorismo.
Em diversas interpelações com o deputado Vitor Hugo, assim como com o relator da matéria, o
deputado federal Sanderson (PSL/RS), o Sindicato expôs as ameaças reais que o
agroterrorismo poderia trazer para as lavouras e os rebanhos do país, além de colocar em
xeque a segurança alimentar dos brasileiros. Afinal, a introdução de agentes com potencial de
provocar danos de larga escala no setor agropecuário é uma realidade. O setor já vivenciou
inúmeras situações, como, por exemplo, a introdução intencional do bicudo do algodoeiro, na
década de 80, que causou prejuízos de US$ 300 milhões e mudou drasticamente o cenário da
cotonicultura nacional. Em 2001, por sua vez, foi a introdução, também intencional, da
ferrugem asiática que custou prejuízos na ordem de US$ 25 bilhões em dez anos ao país.
Por esse motivo, a figura do AFFA dentre o grupo de agentes públicos responsáveis pelas
ações estatais de prevenção e combate ao agroterrorismo é essencial para tal desafio. Só a
carreira tem entre suas funções de exclusividade a autonomia para selecionar bagagens para
inspeção, a formação técnico-científica para a identificação de ameaças bioterroristas, a
capacidade para operar em pontos de ingresso de pessoas e mercadorias em território
nacional, e a experiência para coordenar o sistema de defesa agropecuária nacional.
O texto em forma do substitutivo, já aprovado pela Comissão Especial, preenche uma lacuna
na legislação ao criar medidas que inibem a prática de atos terroristas, punem os responsáveis
e protegem a sociedade brasileira. Por esse motivo, o Anffa Sindical parabeniza os
parlamentares envolvidos no PL 1.595/2019 e espera que a matéria seja aprovada em prol da
segurança do país e dos brasileiros.
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