20 de abril de 2020

A toda a comunidade neurocientífica latino-americana
O Comitê Executivo da Federação Latino-Americana e Caribenha de Sociedades de Neurociências
- FALAN, juntamente com os presidentes das sociedades de neurociências integrantes e o Comitê
Organizador do 3o Congresso da FALAN vêm acompanhando atentamente a evolução da pandemia
de COVID-19 desde sua eclosão. Todas as atividades coletivas e presenciais estão suspensas em
vários países respeitando instruções da Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como diretrizes
implementadas em cada localidade pelos governos em nível Federal, Estadual e Municipal.
Neste momento não existe certeza absoluta sobre quando as atividades voltarão ao normal no Brasil,
mas a maioria das projeções prevê que isso não deva ocorrer antes de agosto ou setembro do corrente
ano.
Deste modo, primeiro pensando na segurança de todo(a)s o(a)s convidados, participantes e equipes
de serviços, e consideradas as dificuldades logísticas, que incluem também a regularização do
transporte aéreo nacional e internacional, entendemos que a realização de nosso 3o Congresso
FALAN, nas datas originalmente previstas (de 14 a 17 de setembro do corrente ano), ficou
comprometida, razão pela qual decidimos por seu adiamento para 2021, realizando-o entre 12 e 15
de setembro.
Desde 2012, FALAN realiza seus congressos regularmente, a cada quatro anos, mas um adiamento
com datas definidas assegurará a realização bem sucedida do evento sem grandes perdas para a
comunidade neurocientífica latinoamericana. Entre outras questões, já confirmamos a presença dos
mesmos conferencistas principais, os Drs. Edvard Moser, Carmem Sandi e Peter Hegemann, a quem
estamos muito agradecidos.
Manteremos todo(a)s informados em nosso site oficial (falan2020.com.br) bem como nos sites das
sociedades e contamos com sua compreensão e apoio para enfrentarmos, juntos, esse grande desafio
que a todos atinge. Se desejar sugerir ou perguntar algo, escreva-nos para
atendimentofalan2021@gmail.com
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