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A Revista de Recursos Genéticos - RG News é uma revista oficial da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

(SBRG) e temos ao longo dos últimos anos, desde a sua criação, atingido algumas metas, mas sem sombra de 

dúvida popularizar o termo Recursos Genéticos é uma delas. A equipe editorial tem se empenhado 

incessantemente, trazendo artigos, opiniões, reportagens e homenagens que consigam abranger a dimensão e 

importância que tem os Recursos Genéticos. Apresentamos neste número atual a riqueza microbiana do Cerrado 

e o papel das curadorias de germoplasma. Trazemos a questão do excesso de açúcar nos alimentos e como os 

Recursos Genéticos estão presentes no futebol. Entrevistas exclusivas revelam o papel das abelhas, das coleções 

microbianas e de uma espécie da fauna que se encontra em risco de extinção. Nossas homenagens a figuras 

importantes que dedicaram suas vidas aos Recursos Genéticos como Carlos Camargo, Adrien Pierre, José Fonseca 

e Osvaldo Paredela Filho não poderiam faltar. Destacamos o papel do Instituto de Zootecnia de São Paulo e Paulo 

Nogueira no avanço da ciência brasileira. Não poderia deixar de frisar algumas mudanças na direção da RG News. 

Com muita honra, mas sabendo do tamanho da responsabilidade, aceitei o convite do Dr. Renato Veiga em chefiar 

os trabalhos dos próximos números da RG News. Espelhando-me na sua dedicação, comunicação e 

profissionalismo espero poder corresponder à altura, melhorando a cada número a qualidade de nossa revista com 

o apoio de nossa equipe editorial. Agradeço a todos os que, desde o início, continuam colaborando e participando 

do nosso crescimento e na divulgação da importância dos Recursos Genéticos. Esses recursos de tanta importância 

para a humanidade estão em constante evolução, tanto quanto a sua conceituação como sua aplicação. 

Infelizmente muitos desses recursos se encontram pouco explorados e negligenciados, e aqui também está o nosso 

papel - de divulgar e mostrar à sociedade que os Recursos Genéticos são a base da nossa sobrevivência. Em nome 

da Equipe da Revista de Recursos Genéticos RG News envio um abraço a todos e boa leitura! 

  


