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Prezados sócios e amigos da SBRG
É com muita satisfação que faço a apresentação de mais um número da nossa
Revista e convido a todos para desfrutar dessa leitura que nos enriquece tanto,
assim como se tornar também um colaborador.
É importante o engajamento do sócio nas ações da SBRG, seja enviando sugestões,
trazendo novos sócios ou mandando seu artigo para nossa Revista. A SBRG tem
se empenhado na popularização desse tema, o que nos levou, ano passado, à
realização de um concurso de vídeos que mobilizou estudantes e profissionais.
Aguardamos a sua ideia e sua sugestão para novas ações que possam cada vez mais
levar o tema Recursos Genéticos até a residência de cada brasileiro.
Gostaria mais uma vez reforçar a importância das Redes Regionais e como elas
podem atuar como os alicerces dessa Sociedade. Ano passado tivemos a consolidação de mais uma dessas redes, a do
Sudeste, e esperamos que, até o final da nossa gestão, possamos ter a do Centro-Oeste e Norte organizadas. Aqui faço
uma menção especial ao êxito que foi o IV Simpósio da Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste realizado
de 11 a 14 de novembro de 2019 na cidade de Areia, Paraíba.
Este será um ano atípico da nossa Sociedade, uma vez que deveríamos realizar a sexta edição do Congresso Brasileiro
de Recursos Genéticos, que aconteceria em novembro na cidade de Águas de Lindoia, São Paulo. No entanto, devido
a pandemia ocasionada pelo Covid-19 e pensando primeiramente na segurança de todos os congressistas e convidados,
decidimos pela não realização do evento. Diante de tantos riscos e incertezas entendemos que a prudência é a melhor
decisão.
Assim, contamos com a compreensão de vocês e garantimos que estamos buscando a melhor solução para a realização
do nosso próximo Congresso. Para isso temos uma diretoria atuante e engajada com a qual podemos contar e para a
qual gostaria de dirigir meus sinceros agradecimentos.
Nesse momento delicado que vivemos desejo a todos muita serenidade e uma especial empatia ao próximo.
Boa Leitura!
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