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I - A palavra do Editor  

Marcos Vinicius Bohrer Monteiro Siqueira – Editor Chefe da RG News 

 

A Revista de Recursos Genéticos - RG News é uma revista oficial da Sociedade 
Brasileira de Recursos Genéticos (SBRG). Ao longo dos últimos anos, muitas 
metas foram programadas para a Revista, em especial a popularização do termo 
“Recursos Genéticos”. A equipe editorial tem se empenhado incessantemente, 
trazendo artigos, opiniões, reportagens e homenagens que consigam abranger a 
dimensão e importância que têm os Recursos Genéticos para a alimentação e 
agricultura. Apresentamos neste número atual informações sobre o suíno 
baixadeiro, diversas bactérias fixadoras de N2, bem como a Coleção de 
Microrganismos Patogênicos a Caprinos e Ovinos Nossas homenagens às figuras 
importantes que dedicaram suas vidas aos Recursos Genéticos como o Prof. 
Ernesto Paterniani e o Prof. Almiro Blumenschein, não poderiam faltar. 
Destacamos o papel do Herbário e Sementeca do IAC e do Centro Estadual de 
Pesquisa em Sanidade Animal “Geraldo Manhães Carneiro”. Não poderia deixar 

de destacar os artigos de opinião que nos levam a reflexões sobre o que poderemos perder na biotecnologia sem os 
recursos genéticos? E qual seria a definição ideal para recursos genéticos? Finalmente, a Profa. Virginia Pereira 
(Universidade Federal Fluminense) e o Prof. Giancarlo Conde Xavier Oliveira (ESALQ/USP) conversam com nossos 
entrevistadores sobre temas pertinentes de suas atividades científicas. 

 Queria expressar meus agradecimentos ao Editores de Área, da Equipe Editorial e a todos os demais 
envolvidos neste número. Estamos constantemente trabalhando para trazer novos textos informativos e originais, de 
alta qualidade. Agradeço também a todos os autores que nos prestigiaram com seus dados de pesquisa e reflexões, e 
aos sempre essenciais revisores, neste n.1 de 2020 da Revista de Recursos Genéticos RG News. Não menos 
importante, destaco a relevância da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, e seus associados, no engajamento 
para a popularização e disseminação do tema “Recursos Genéticos” junto à sociedade em geral.  

Em nome da Equipe da Revista de Recursos Genéticos RG News e da SBRG, envio um abraço a todos e 
desejo boa leitura! 
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