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I – Palavra dos Editores 

Maria Aldete Justiniano da Fonseca e Marcos Aparecido Gimenes 

Estamos no ano de 2022, segundo ano que passamos e enfrentamos a pandemia do Covid-19, uma crise 

mundial, mas também tivemos e temos outras crises e desastres nacionais. A ciência, como sempre, tem 

mostrado seu valor e importância, e graças a ela estamos com uma cobertura vacinal satisfatória que reduz muito 

os sintomas e agravamentos causados por esse vírus de fita simples de RNA. 

Nossa revista permanece firme e forte e apresenta nessa edição ações desenvolvidas na Região Centro-

Oeste. Aceitamos o desafio de ficar à frente dessa edição em um espaço curto de tempo, em função de sabermos 

das grandes contribuições que pesquisadores do Centro-Oeste têm dado para a conservação e uso de recursos 

genéticos da região. Agradecemos à SBRG por essa oportunidade e deixamos a sugestão para que tenhamos 

oportunidades para outras edições da Região Centro-Oeste, pois há muitas ações importantes em execução na 

região e que merecem ser divulgadas. 

O conteúdo da revista está bem diversificado e atraente. Temos desde as extravagantes pitayas com a 

história do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Cerrados, passando pelo uso da soja na alimentação de 

raça local de bovinos e os artigos de opinião que trazem três grandes e interessantes temas: Bovino Pantaneiro, 

Integração da Conservação ex situ com in situ/on farm e o Mercado Crioulo. Portanto, temos um conteúdo 

diversificado, como a nossa Biodiversidade. Desejamos que vocês também gostem do conteúdo e aumentem 

seus conhecimentos com essa edição. 

Por fim, não poderíamos deixar de prestar uma homenagem para nossa amiga e colega Deisy Cardoso que 

infelizmente foi vítima, junto com toda a sua família, de um desastre ambiental em Minas Gerais, em janeiro 

desse ano. Deisy, que tinha apenas 40 anos, era professora na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e 

estava como vice-presidente da Rede Centro-Oeste de Recursos Genéticos. Além dela, foram vítimas desse 

desastre ambiental, o seu esposo, Henrique Alexandrino dos Santos (41 anos), seus filhos Vitor (6 anos) e Ana 

(3 anos), assim como um primo, Geovane (42 anos). Deixamos aqui registrado nosso mais profundo e sincero 

agradecimento à Deisy por sua dedicação e comprometimento com a conservação dos recursos genéticos e com 

a Rede Centro-Oeste. 

Finalizamos, deixando nosso abraço e votos de que todos estejam bem fisicamente, mentalmente e  

emocionalmente, com a certeza no coração, de que tudo passa e de que dias melhores virão. 

 

 

 

 

 

 


