Prezados membros da IPS,

Espero que esta mensagem encontre todos bem, apesar das condições de pandemia que
desafiam a todos nós.

Estou escrevendo como Presidente da IPS, mas em nome das Diretorias da IPS e da
SLAPrim e da Presidenta do Comitê Organizador Local, sobre nossa decisão de adiar o
Congresso Conjunto IPS & SLAPrim de 2020 por um ano. O Congresso Conjunto
estava originalmente programado para ser realizado em Quito, Equador, de 16 a 22 de
agosto de 2020, mas precisamos adiá-lo para um ano depois, para 15 a 21 de agosto de
2021. Além disso, em consulta e com o acordo dos anfitriões do Congresso seguinte, na
Malásia, passaríamos o Congresso IPS da Malásia para dois anos depois, em 2023 (em
vez de sua agenda atual de 2022), mantendo, assim, o intervalo de dois anos entre os
congressos da IPS, deslocando-os dos anos pares para os ímpares a partir de então.
Manter esse intervalo de 2 anos é importante em função das implicações financeiras
para a IPS. Pedimos sua compreensão e seu apoio a este plano.

Por favor, acredite em mim quando digo que chegamos a essa decisão após ampla
discussão e consideração de todas as alternativas possíveis, levando em consideração a
disponibilidade do local em Quito, os custos financeiros para a IPS e a viabilidade de
agendar eventos relacionados, como os programas de treinamento pre- e pós- congresso
da IPS e da SLAPrim. Como você sabe, a propagação e os riscos contínuos associados à
pandemia do COVID-19 impuseram restrições às viagens em todo o mundo e
tributaram os serviços de saúde locais. Mesmo os cenários mais otimistas estão
projetando restrições de viagem que se estendem além da data prevista para o congresso
em agosto de 2020 e, em alguns cenários, até o fim de 2020 ou mais além. Ao adiar o
Congresso Conjunto por um ano inteiro, para 15 a 21 de agosto de 2021, esperamos
minimizar os riscos à saúde dos participantes do Congresso Conjunto e de nossos
anfitriões, além de maximizar a participação nesse Congresso Conjunto.

Nossa Presidenta da Comissão Organizadora Local, Stella de la Torre, pôde confirmar a
disponibilidade de nosso local em Quito para essas novas datas. Além disso, os três
hotéis que ofereceram tarifas com desconto concordaram em transferir todas as reservas
com as mesmas tarifas com desconto para as novas datas. As pessoas que têm reservas
nesses hotéis precisariam apenas solicitar que suas reservas fossem mantidas para
agosto de 2021. Se você reservou um quarto em outro hotel, entre em contato com eles
para explicar a situação e perguntar se eles fornecerão o mesmo serviço de roll-over.

Todos os registros que foram pagos à IPS para o Congresso Conjunto permanecerão
ativos e também serão transferidos, sem custos adicionais para o Congresso Conjunto
reprogramado para 2021. Os resumos aceitos permanecerão “aceitos” enquanto a
inscrição associada permanecer ativa e, no início de 2021, haverá uma oportunidade

para qualquer pessoa com inscrição ativa fazer atualizações nos resumos aceitos, se
assim o desejar. Também abriremos um período de inscrições de “segunda chance” para
qualquer pessoa que não esteja atualmente inscrita, mas que gostaria de se inscrever e
enviar um resumo com a taxa de inscrição normal para o Congresso Conjunto
remarcado para agosto de 2021.

Realmente esperamos que todos os que já se inscreveram possam participar nas novas
datas adiadas. Se você não puder participar, poderá solicitar um reembolso de sua
inscrição entrando em contato com a tesoureiro da IPS, Trudy Turner, pelo e-mail
trudy@uwm.edu, até 10 de maio de 2020. No entanto, se você solicitar um reembolso
da sua inscrição, seus resumos serão retirados do programa e você precisará se inscrever
novamente e reenviar seu(s) resumo(s) para nova revisão até o prazo de “segunda
chance”, com a taxa de inscrição normal (e não a antecipada). Portanto, se você planeja
participar do Congresso Conjunto, recomendamos que você deixe sua inscrição (e
resumo) ativo.

Deixar a sua inscrição ativa para o Congresso Conjunto IPS & SLAPrim, agora
agendado para os dias 15 a 21 de agosto de 2021, ajudará a IPS a continuar apoiando
seus programas de subsídios nas atividades de pesquisa, conservação, cuidados em
cativeiro e educação nas quais nos envolvemos.

Já entramos em contato com os membros do Conselho da IPS, que representam nossas
sociedades nacionais e regionais de primatologia. Esperamos que, ao tomar essa decisão
com antecedência suficiente, possamos minimizar qualquer conflito de agendamento ou
reprogramação com outros congressos futuros. Além disso, esperamos que, alertando a
todos sobre este plano, o Congresso Conjunto IPS & SLAPrim possa ser algo a ser
esperado e desejado, em vez de outra fonte de estresse durante estes tempos difíceis.

Publicaremos lembretes sobre o adiamento de suas reservas de hotel e sobre o prazo
para novas inscrições e envio de resumos nas próximas semanas. Consulte os sites do
Congresso Conjunto IPS & SLAPrim e as mídias sociais para obter detalhes.

Por favor, fique bem e desde já agradeço sua compreensão e apoio à IPS. Em nome de
todos os membros das Diretorias da IPS e da SLAPrim, esperamos ver todos em Quito
no próximo ano.

Com os melhores cumprimentos,

Karen B. Strier
Presidenta, IPS

