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I - A palavra do Editor  

Marcos Vinicius Bohrer Monteiro Siqueira – Editor Chefe da RG News 

 

Acreditando na importante missão de divulgação e popularização do papel dos 

recursos genéticos, a Revista de Recursos Genéticos - RG News ocupa um lugar 

estratégico na nossa sociedade, difundindo trabalhos e memórias de pessoas e 

instituições que tem se dedicado a essa temática. Reunir distintos pilares dos 

Recursos Genéticos (RG) na área animal, vegetal e de microrganismos em um único 

espaço, tem sido desafiador. Mas os desafios permitem o crescimento e evolução, e 

para que possamos construir um futuro melhor sobre o uso e conservação desses 

recursos, precisamos identificá-los, integrá-los, e difundi-los através de uma 

comunicação acessível, como tem sido o perfil da RG News. No entanto, 

atravessamos um período nebuloso, com muitas incertezas e obstáculos pela frente. 

Estamos vivenciando na nossa recente história, uma pandemia com consequências 

sociais, econômicas e científicas, sem precedentes. A urgência de expormos cada vez 

mais a razão do nosso papel na sociedade, como defensores e apaixonados pelos recursos genéticos, é crucial para que as 

próximas gerações se beneficiem e valorizem esse patrimônio genético que herdamos.  

Nesse sentido, destaco neste número, alguns trabalhos que fazem menção à Covid-19 e à relação desta com os RG. 

Sublinho aqui o importante papel do Instituto Agronômico de Pernambuco na Conservação do Germoplasma de 

Microrganismos de Interesse Agrícola, nos Grãos, Hortaliças, Raízes e Tubérculos e nos RG Animais. Levantamos o 

questionamento “como apoiar os Bancos Ativos de Germoplasma e seus Curadores?”  

Agradeço a todos os que, desde o início, continuam colaborando e participando do nosso crescimento e na divulgação da 

importância dos RG. Infelizmente, muitos desses recursos se encontram pouco explorados e negligenciados, e aqui 

também está o nosso papel - de divulgar e mostrar à sociedade que os RG são a base da nossa sobrevivência. Em nome 

da Equipe da Revista de Recursos Genéticos RG News envio um abraço a todos e desejo uma boa leitura! 
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