
À comunidade SIAParto, 

Mais uma vez o SIAParto toma uma dura decisão, após um período de intenso estudo e muita 
reflexão. 

A equipe de organização e produção do Simpósio Internacional de Assistência ao Parto vem dia a dia 
analisando a situação na nova pandemia e refletindo sobre os caminhos tomados, sempre visando 
a segurança e a saúde de todos.

Nas últimas semanas ouvimos desde quem diga se tratar de uma gripe leve que rapidamente será 
contida, até previsões que falam em até 1 milhão de mortes se nada for feito. Algumas previsões 
falam em 2 meses de crise, outras chegam a 6 meses. 

As previsões mais concretas estimam que por ao menos mais dois meses teremos que tomar 
medidas especiais de circulação, diferentemente do que havia sido previsto inicialmente.

A equipe SIAParto passou a se preocupar com uma data segura para a realização do evento. 
Tememos a possibilidade de a crise se estender e termos que adiar mais uma vez, 
emergencialmente, faltando poucos dias para o simpósio, pois sabemos que o evento exige dos 
congressistas e palestrantes planejamento, organização, investimento, e que quanto menos 
imprevistos - dentro do possível em se tratando do contexto de uma crise pandêmica mundial - 
melhor para todos. 

Por essa razão e preocupação, decidimos remarcar o evento para após o fim completo da crise.

A equipe do Simpósio Internacional de Assistência ao Parto toma a decisão difícil de adiar mais uma 
vez o evento para os dias 21 a 23 de novembro (oficinas pós congresso no dia 24), no mesmo local.

Solicitamos a todos os parceiros do turismo técnico-científico a saber: hotéis, companhias aéreas e 
agências de turismo, especial compreensão em aceitar e facilitar as mudanças de datas sem ônus 
aos congressistas. 

Solicitamos aos empregadores compreensão para a mudança de dias de folga e férias, para que os 
congressistas possam continuar se atualizando e prestando assim seus melhores e mais atualizados 
serviços. 

Sentimos muito pelo transtorno, e é com enorme tristeza que adiamos nosso encontro mais uma 
vez. Trata-se de um adiamento breve e logo estaremos todos juntos! 

Agradecemos a compreensão e desejamos a todos saúde, calma e muita ciência.

Equipe SIAParto
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