
 

 

HRAC-BR define prioridades de 2018 e próximos anos 

 

 

Com foco nas atividades de 2018 e próximos anos, a Associação Brasileira de Ação à 

Resistência de Plantas Daninhas aos Herbicidas (HRAC-BR), realizou a sua primeira 

assembleia-geral ordinária do ano de 2018, no início do mês de março, na Estação 

Experimental BASF, em Santo Antônio de Posse, São Paulo. 

 

O principal destaque da assembleia foi a revisão do Estatuto da Associação e aprovação 

do novo Estatuto, bem como do Código de Ética da Associação pelas empresas 

associadas, liderada pelo presidente da Associação, Caio Rossi, que tem buscado, no dia 

a dia, fazer um trabalho juntamente com a diretoria, com realizações de trabalhos e 

alinhamento. 

 

“As mudanças aprovadas priorizam por colocar os objetivos e finalidades da Associação 

em posição de destaque ainda maior, complementando o trabalho realizado desde sua 

formação em 2000 e fornecendo outras ferramentas muito importantes para a 

administração transparente e eficiente da entidade, sempre em favor da contribuição 

proativa ao tema de resistência das plantas daninhas aos herbicidas, já que seu objetivo 

principal é ‘Promover o Uso Responsável de Herbicidas, a Prevenção e a Mitigação da 

Resistência de Plantas Daninhas aos Herbicidas incentivando a adoção de Estratégias de 

Manejo Integrado de Plantas Daninhas’”, explica o presidente da associação. 

 

O Código de Ética é um instrumento aditivo que preza por demonstrar a toda sociedade 

que os interesses e trabalho da Associação HRAC-BR pautam-se, tão somente, pela 



saúde e prosperidade da agricultura através de seus objetivos e finalidades, impedindo 

que nenhum outro interesse, senão o técnico e científico, norteiem os seus trabalhos. 

 

Além das empresas associadas, parte da reunião contou ainda com a participação da 

Associação Nacional de Defesa Vegetal (Andef) e do Sindicato Nacional da Indústria de 

Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg), com apresentação do andamento dos trabalhos 

e sugestão de meios de comunicação para a divulgação e implementação da utilização de 

rótulos e bulas com as novas nomenclaturas aprovadas pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), visto que o HRAC-BR é, também, um órgão 

capacitado a oferecer informações e ser um órgão consultivo para os problemas técnico-

científicos relacionados a resistência de plantas daninhas aos herbicidas no Brasil. 

 

Inúmeras são as atividades desenvolvidas ao longo do ano pelo HRAC-BR, sejam através 

das diretorias de Assuntos Técnicos, Marketing e Comunicação e Educacionais, bem 

como pelas associadas. Um dos principais pilares das atividades desenvolvidas pelo 

HRAC-BR neste ano será a comunicação, com foco no compartilhamento de informações 

pelos diversos meios disponíveis. Vários são os materiais publicados pelo HRAC-BR. 

 

O principal meio de comunicação com a sociedade é o seu portal na internet (www.hrac-

br.org ), onde podem ser encontrados todos os materiais, bem como as agendas de 

eventos e atividades realizados. 

 

Em acréscimo ao que já vem sendo desenvolvido, a atual gestão reforça que a parceria e 

apoio a outras entidades também é destaque no trabalho da Associação em 2018, como, 

por exemplo, com a Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas (SBCPD), 

responsável pelo suporte a organização do XXXI Congresso Brasileiro da Ciência das 

Plantas Daninhas, evento que acontecerá no Rio de Janeiro, de 27 a 31 de agosto de 

2018 (www.cbcpd2018.com.br), cujas informações serão divulgadas oportunamente.  
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