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I – A Palavra do Presidente da SBRG 
 

Avanços com a Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

No número anterior da RG News, apresentamos as finalidades a que se destina a 

Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos (SBRG). Nesse número, apresentaremos 

algumas das realizações no período e ações que pretendemos realizar em curto e médio 

prazo. 

Nossa comunidade clamava pela melhor divulgação do tema recursos genéticos, o 

que foi efetivado com as publicações do livro “Recursos Fitogenéticos - A base da 

agricultura sustentável no Brasil” e desta revista, a RG News. O livro tem foco em Recursos 

Fitogenéticos, mas em função de seu sucesso abriu as portas para outros livros nas áreas 

animal e microrganismos. 

Ainda atendendo aos anseios e demandas de nossa sociedade, durante o X 

SIRGEALC, realizado em Bento Gonçalves (RS) em 2015, realizamos em assembleia a 

revisão do estatuto da SBRG, onde foi atendida uma demanda ocorrida no III Congresso 

Brasileiro de Recursos Genéticos, em Santos (2014), relativa a necessidade da incorporação 

do tema Curadoria e Redes de Recursos Genéticos entre as atribuições da SBRG. Sendo 

assim, foi criado uma diretoria, que na próxima gestão, cuidará desses dois temas 

fundamentais, dando continuidade as atividades do Sistema Nacional de Curadorias, 

trabalhando junto às redes de recursos genéticos existentes e promovendo a criação de 

novas redes regionais.   

A SBRG participou da organização de eventos regionais, nacionais e internacionais e 

isso só foi possível devido à parceria com a Rede Sul de Recursos Genéticos e com a Rede 

de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste. No momento trabalhamos em parceira com 

o Instituto Agronômico do Paraná na organização do IV Congresso Brasileiro de Recursos 

Genéticos, que será realizado de 8 a 11 de novembro de 2016 em Curitiba.  

Marcos Aparecido Gimenes  
  

Graduado em Ciências Biológicas (1990). Me (1993) e Dr. (1997) em 
Ciências Biológicas (Genética) pela Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho - Botucatu. Pesquisador da Embrapa 
Recursos Genéticos e Biotecnologia e Professor e Orientador do curso 
de Pós-graduação em Ciências Biológicas da UNESP-Botucatu. 
Atuando principalmente nos seguintes temas: Arachis spp., 
variabilidade genética, e recursos genéticos. 
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Também continuamos na luta por mais recursos para a manutenção das coleções e 

pesquisa, mais investimentos em capacitação e por maior reconhecimento do profissional 

que trabalha com recursos genéticos. Para tanto, temos atuado junto a parlamentares, 

CNPq, CAPES e outros atores. Essa luta certamente será longa, mas temos que ser 

perseverantes, pois recursos genéticos são estratégicos para o nosso Brasil! 

Nosso muito obrigado a todos por fazerem parte das vitórias conjuntas! 

Juntos somos fortes!  

Juntos alcançaremos nossos objetivos!  

A gente se vê no IV CBRG em Curitiba!! 

Abraços 

  


