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I –  A Palavra do Presidente 
 Alexandre Floriani Ramos - Presidente da SBRG 
 Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria (2000), especialização em Produção Animal (2002) pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestrado em Medicina Veterinária (2004) e doutorado em Ciência Animal pela Universidade Federal de Minas Gerais (2006). Atualmente é pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia onde é curador do Banco Brasileiro de Germoplasma Animal. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em Biotecnologia da Reprodução voltada a Conservação de Recursos Genéticos Animais, atuando principalmente nos seguintes temas: conservação de recursos genéticos, caracterização produtiva e reprodutiva de raças localmente adaptadas, transferência de embriões, dinâmica folicular e congelamento de sêmen. 

 Prezados sócios e amigos da SBRG,   Este é um ano muito especial para nossa sociedade que está completando 10 anos de existência! Durante esses anos a SBRG tem trabalhado para divulgar a importância do tema recursos genéticos, assim como, pelo reconhecimento dos profissionais que trabalham nessa área. Essa é uma jornada árdua e os desafios são grandes. Manter uma sociedade ativa requer a formação de uma estrutura de associados empenhada em realizar ações que propiciem o alcance de objetivos comuns. Pensando assim, a SBRG tem procurado consolidar as redes regionais de recursos genéticos. A região Nordeste é um bom exemplo dessa parceria. Em 2017, a Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste (RGVN) realizou a terceira edição de seu Simpósio, que pelo segundo ano consecutivo contou com o apoio da SBRG, culminando com a publicação dos anais do evento em nossa revista RG News (Vol. 3 N°2 2017). É importante dar continuidade ao fortalecimento e ampliação das Redes Regionais já existentes, Nordeste e Sul, assim como apoiar a formação de novas Redes Regionais como, por exemplo, a Sudeste e Centro-Oeste, que já começam a dar seus primeiros passos.  Outro desafio destes 10 anos tem sido manter a realização do Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos (CBRG). Esse evento, realizado a cada dois anos, já se tornou um marco no calendário científico nacional. Sua realização exige além de muito esforço, doses de coragem e persistência, mas sabemos que só dessa maneira conseguimos dar uma maior visibilidade ao tema recursos genéticos e contribuir para formação de novos profissionais. Realizaremos, nesse ano, a quinta edição do CBRG que acontecerá de 06 a 09 de novembro na cidade de Fortaleza/CE. Aproveito desse espaço para convidá-los a participar e a enviar seus trabalhos. Acessem o site do evento para obter maiores informações: www.cbrg2018.com.br Temos ainda um longo caminho pela frente e sabemos que nem sempre ele se apresentará de uma forma tranquila. Temos consciência da dificuldade que é fazer ciência em nosso país e 
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nosso desejo é que por mais que esse caminho seja longo e tortuoso tenhamos força e acima de tudo vontade de mudar! Juntos podemos realizar muito mais!  Nos encontramos em Fortaleza!        
  


