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b) Assumindo a missão
Alexandre Floriani Ramos
Presidente da SBRG
Graduado em Medicina Veterinária pela UF de Santa Maria
(2000), especialização em Produção Animal (2002) pela UE de
Santa Catarina, Me em Medicina Veterinária (2004) e Dr. em
Ciência Animal pela UF de Minas Gerais (2006). Atualmente é
Pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia,
Editor Chefe Adjunto da Revista Brasileira de Reprodução Animal
e 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. Ex Diretor Financeiro da SBRG.

Em janeiro deste ano a nova diretoria deu início ao seu trabalho frente à SBRG e não
medirá esforços para conduzi-la com dedicação, respeito e seriedade, uma vez que a missão da
SBRG é promover o desenvolvimento, a difusão de conhecimento e contribuir para a formação
e atualização dos profissionais que atuam na área de Recursos Genéticos animais, vegetais e de
microrganismos.
O compromisso dessa gestão é dar continuidade ao trabalho já desenvolvido, sendo assim,
já demos início a ações para viabilizar o próximo Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos
que ocorrerá em novembro de 2018, e estamos apoiando a realização do III Simpósio da Rede
de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste que ocorrerá no mês de outubro desse ano.
A nova diretoria também tem como objetivo aumentar o número de sócios atuantes, para
assim buscarmos meios para ampliar a participação da SBRG nas discussões sobre o tema
Recursos Genéticos, pois como sabemos a união faz a força!
Convidamos todos nossos associados e apoiadores a atuarem junto conosco nessa missão
e vamos em frente objetivando transformar nossos sonhos em realidade.
Devo lembra que contamos sempre com a participação ativa de cada associado, para
promover a SBRG e nossa especialidade, ampliando seu reconhecimento e valorização. Para
tanto, dispomos dos canais de divulgação como a Revista RGNews, o site da SBRG e nossas
páginas do Facebook.
Esses espaços podem ser utilizados para a divulgação de informações, opinião, artigos
técnicos, fotos e vídeos relacionados ao tema Recursos Genéticos. A participação do associado
nesse processo é fundamental e bastante simples, basta enviar um e-mail para
sbrg@recursosgeneticos.org.
Contem comigo e com os demais membros de nossa nova diretoria, seguimos juntos!
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