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I - A palavra do Editor  

Marcos Vinicius Bohrer Monteiro Siqueira – Editor Chefe da RG News 

A Revista de Recursos Genéticos - RG News tem tido ao longo da sua história, a 
importante missão de divulgar o trabalho de instituições e pesquisadores que são 
apaixonados pelos recursos genéticos, sejam esses de origem vegetal, animal ou 
microbianos. É fato que a popularização desses conceitos e de suas aplicações são 
elementos chave da RG News para com a sociedade. Somos um veículo de comunicação, 
construído por pesquisadores, mas a mensagem sobre a importância, uso e conservação 
desses recursos não deve ficar apenas no foro acadêmico-científico, pelo contrário; a 
mensagem deve ser difundida no meio familiar, entre amigos, entre os mais jovens. 
Parece pertinente e interessante, e fica aqui como desafio, que cada um dos trabalhos 
publicados aqui pela RG News possa ser contado de forma simples em formato de uma 
história a quem não teve acesso a ela. As boas histórias, e os recursos genéticos estão 
cheias delas, devem e merecem ser contadas aos quatro cantos. 

Nesse momento tão difícil das nossas vidas, travamos uma dura batalha contra um vírus 
que tem ceifado milhares de vida pelo mundo. No Brasil, a Ciência tem lutado para que vacinas atinjam um maior número 
de pessoas, em um menor tempo possível. E aqui, na qualidade de Editor Chefe, representando todo a equipe editorial da 
RG News presto nossas homenagens a todas as famílias que tiveram perdas irreparáveis. Nossa maior gratidão a todos os 
profissionais da saúde que não medem esforços para salvar vidas e dar uma qualidade aos muitos hospitalizados. A Ciência 
nunca teve tão em pauta como nos dias de hoje, mostrando a necessidade de um equilíbrio da espécie humana com a 
natureza, e do respeito à biodiversidade como requisito elementar para nossa continuidade no planeta. 

Em consideração aos nossos leitores, continuamos tentando trazer uma boa leitura, e neste ano de 2021 não foi diferente. 
Neste número trazemos o recursos genéticos pesqueiros e o repovoamento como ferramenta para manutenção de algumas 
espécies de peixes. Mostramos como as forrageiras e fruteiras nativas/exóticas têm recebido atenção para a conservação 
e uso de germoplasma dos BAGs do Instituto Agronômico de Pernambuco. E como a educação deve ser parte indissociável 
dos recursos genéticos, dois trabalhos, um sobre banco didático de germoplasma de feijão e outro sobre dominó como 
jogo lúdico, prometem trazer boas dicas aos educadores. 

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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