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I - A palavra do Editor  

Marcos Vinicius Bohrer Monteiro Siqueira – Editor Chefe da RG News 

Ao fim de um dos mais complicados anos da nossa história recente, continuamos a árdua 
batalha contra um vírus letal. Além disso, nesse período nebuloso, mostramos o quão 
importante é nos reinventarmos, pessoal e profissionalmente. A Ciência, a partir da ampla 
vacinação da sociedade, tem permitido que aos poucos a vida comece a voltar ao normal 
e que a esperança por dias melhores se torne uma realidade.  

Apesar de todo o impacto que a pandemia trouxe no âmbito das pesquisas, e mais espe-
cificamente no campo dos Recursos Genéticos, olho para 2021 e vejo que instituições e 
pesquisadores, apaixonados pelo que fazem, se comunicaram mais e mostraram a grande 
qualidade dos seus trabalhos, mesmo que à distância. Basta olharmos para os incontáveis 
eventos científicos que as Redes Regionais de Recursos Genéticos organizaram nesse 
ano. Mais recentemente, a Rede Nordeste apresentou o seu V Simpósio, com importantes 

nomes da área, inovando na tecnologia, a partir de uma plataforma interativa e dinâmica, e o resultado disso é um número 
especial da RG News. Fica a lição de que mesmo perante as adversidades, a união marcada pelo movimento das Redes de 
Recursos Genéticos em prol da Ciência faz toda a diferença.  

Sendo a RG News uma das nossas mais importantes ferramentas de comunicação, é com satisfação que convido a todos 
os nossos leitores, a partir desse novo número, a conhecer um pouco mais sobre a batata-doce no Instituto Agronômico, 
em Campinas/SP, e o lançamento de novos cultivares dessa espécie. Temos também um trabalho sobre a diversidade 
genética de raças de milho, enviadas para preservação na Reserva Mundial de Sementes – Svalbard. E finalmente, uma 
entrevista com a Dra. Ana Eugênia de Carvalho Campos sobre a importância do Instituto Biológico/SP no agronegócio.  

Ao longo desses últimos cinco anos, como parte da direção da RG News, levo um aprendizado difícil de mensurar. Não 
poderia deixar de expressar meus sinceros agradecimentos a toda a direção da SBRG, aos Editores de Área, à nossa 
Secretária Executiva, aos autores com seus belíssimos trabalhos, aos pareceristas, que dedicaram seu tempo e conheci-
mento na melhoria dos manuscritos e, naturalmente, ao público que são a grande razão da nossa revista. Não tenho dúvidas 
que a nova direção da RG News conduzirá de forma magnífica os novos caminhos da Revista. Em nome da atual Equipe 
da Revista de Recursos Genéticos RG News, envio um abraço a todos e desejo uma excelente leitura! 

 

  


