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I – A PALAVRA DO PRESIDENTE
a) Conclusão de um ciclo
Marcos Aparecido Gimenes
Ex Presidente da SBRG

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 em caracterização de recursos genéticos.
Presidente da SBRG por dois mandatos (2013 a 2014 e 2015 a 2016)
e atual diretor Financeiro.

Prezados sócios e amigos da SBRG,
Após ter tido o prazer de trabalhar por duas gestões seguidas na qualidade de presidente,
entrego o cargo para ao colega Alexandre Floriani desejando a ele e à nova diretoria toda sorte
do mundo!
Entre as muitas realizações da diretoria anterior, destaco a criação da Revista RG News,
que aproveito a oportunidade para passá-la a nossa nova diretoria! A RG News tem permitido
que as experiências dos grandes nomes em recursos genéticos do Brasil sejam registradas e
disponibilizadas para a comunidade!
A nova gestão terá a honra de ser a responsável pela comemoração do 10º Aniversário da
SBRG, que acontecerá durante o V Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos, a ser realizado
na cidade de Fortaleza/CE em novembro de 2018.
O 10º aniversário da SBRG é um fato extremamente relevante, que demonstra a efetiva
consolidação de nossa sociedade e marca o início de uma nova etapa de sua “juventude”, que
será com certeza cheia de autoconhecimento e de novas experiências, o que considero
extremamente necessários para o seu amadurecimento.
Tenho certeza que a SBRG continuará prosperando dia a dia e ficando cada vez mais forte!
Lembro que já vencemos alguns desafios, mas ainda temos outros muito importantes que
só poderemos vencer juntos, isto é, atuando como sociedade, como, por exemplo:
Criação de comitês assessores e de linhas para financiamento de projetos específicos para
recursos genéticos;
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Destinação de verbas para conservação in situ e conservação ex situ em bancos de
germoplasma por órgãos federais, estaduais e municipais;
Implementação de um Programa Nacional de Recursos Genéticos;
Criação de Redes Regionais de Recursos Genéticos nas regiões Centro-Oeste, Norte e
Sudeste e apoio às Redes já existentes.
Aproveito para agradecer a minha querida amiga e orientadora Dra. Catalina Romero
Lopes, por ter me mostrado a beleza e a importância dos recursos genéticos.
Obrigado a todos pelo apoio recebido!
Vamos em frente!
Abraços, Marcos Gimenes.

Nova diretoria eleita para mandato 2016-2018
Da direita para esquerda: José dos Santos Neto (IAPAR) - Secretário Executivo; Dr. Manoel Abílio de Queiroz
(UNEB) - Diretor de Curadorias e Regionais; Dr. Marcos Vinicius Bohrer Monteiro Siqueira (USC) – Vice-Diretor
Científico e de Divulgação; Dr. Alexandre Floriani Ramos (EMBRAPA) – Presidente; Dra. Rosa Lia Barbieri
(EMBRAPA) - Vice-Presidente; Dr. Marcos Ap. Gimenes (EMBRAPA) - Diretor Financeiro; Dr. Renato Ferraz
de A. Veiga (FUNDAG) - Diretor Científico e de Divulgação; Dra. Fernanda Vidigal Duarte Souza (EMBRAPA)
- Vice-Diretora de Eventos; Dra. Semíramis Rabelo R. Ramos (EMBRAPA) - Vice-Diretora de Curadorias e
Regionais; Dra. Ana Cecilia R. de Castro (EMBRAPA) - Diretora de Eventos
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