Caros membros da IPS,

16 de agosto de 2020

Escrevo na véspera do que deveria ter sido o Congresso Conjunto 2020 da Sociedade Internacional de
Primatologia (IPS) e da Sociedade Latino-americana de Primatologia (SLAPrim) em Quito, Equador. Muitos de
nós já estaríamos em Quito encontrando amigos e colegas e nos preparando para uma semana de
apresentações, pôsteres, workshops e mesas redondas estimulantes, além de celebrar os ganhadores de
nossos diversos prêmios de reconhecimento.
Como todos sabemos, as realidades e os riscos da pandemia COVID-19 exigiram nossa decisão de adiar as
reuniões até 2021, além de todas as outras mudanças que cada um de nós teve que fazer nas demais partes
de nossas vidas. Muitos de nós tivemos que conciliar uma constelação de responsabilidades familiares e
pessoais além de atividades profissionais. Muitos programas de pesquisa e conservação, tanto em ambientes
de campo quanto em cativeiro, foram suspensos ou reduzidos em escopo para a proteção de primatas
humanos e não humanos e suas comunidades. Todos nós nos preocupamos com a segurança e o bem-estar
dos primatas e das pessoas com quem trabalhamos, e continuaremos fazendo tudo o que estiver ao nosso
alcance para ajudar a garantir sua segurança à distância.
Estou escrevendo para assegurar a todos que nossos planos para o Congresso Conjunto IPS-SLAPrim de 2021
ainda estão ativos. O congresso de 2021 continua programada para ser realizado de 15 a 21 de agosto de
2021 na mesma sede planejada em Quito, Equador. Se seus resumos foram aceitos no início deste ano e
vocês não solicitaram reembolso da inscrição, não há mais nada que vocês precisem fazer. O Comitê
Científico oferecerá a oportunidade de atualizar seu resumo no início de 2021, ao mesmo tempo em que
serão reabertas as inscrições para pessoas que não estão inscritas no momento, mas que gostariam de se
inscrever novamente (caso tenham solicitado reembolso da inscrição) ou se inscrever pela primeira vez (caso
não poderia comparecer em 2020, mas possa fazê-lo em 2021). Prevemos a reabertura do site do Congresso
em janeiro de 2021, portanto, fiquem atentos aos anúncios sobre este assunto, bem como em relação aos
prazos para novas inscrições e bolsas da IPS.
Os outros membros da diretoria da IPS e eu estamos no processo de montar o que teria sido nosso Boletim
IPS pós-congresso. Este incluirá os relatórios habituais dos dirigentes e os resultados de nossos comitês de
subsídios e prêmios. Além disso, estaremos convidando os representantes de nossas sociedades afiliadas
para contribuir com atualizações para uma série especial sobre “O Status de Primatas, dos Primatólogos e
da Pesquisa e Conservação Primatológica durante a COVID-19.” Esperamos que esta série funcione como
um fórum para que diversas vozes compartilhem os desafios com que se defrontaram e quaisquer estratégias
que encontraram para enfrentá-los. Também podemos usar as ideias desta série para identificar maneiras
adicionais pelas quais a IPS pode ser capaz de promover as diretrizes de nossas sociedades afiliadas.
Convido a todos a que continuem seguindo o site e as redes sociais da IPS para obter notícias e anúncios. E,
sinceramente, espero que todos vocês estejam tão ansiosos por Quito 2021 quanto eu!
Meus melhores votos, mantenham-se saudáveis,
Karen B. Strier
Presidenta da IPS

