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C O N G R E S S O

O Congresso LASA2022 será virtual

Anúncio do Presidente da LASA

Nos últimos meses, todos nós que compomos o Conselho Executivo da LASA (CE) estamos atentos 
à evolução da pandemia. Entre outras coisas, tivemos que decidir se iríamos adiante com o plano de 
realizar nossa conferência LASA2022 em São Francisco em um formato híbrido, tanto presencial quanto, 
simultaneamente, virtual.

Na última reunião do Comitê de "Ways and Means" (Presidente, Ex-Presidente, Vice-Presidente, 
Tesoureiro e CEO), cada membro do comitê expressou suas opiniões, algumas com grandes 
ambivalências. Decidimos compartilhar esses pensamentos com a CE para que eles possam decidir 
entre continuar com o plano de congresso híbrido ou torná-lo exclusivamente virtual. Para que nossa 
decisão seja compreendida, vou reproduzir as considerações para tomar a decisão. Para eliminar o 
mistério, de antemão informo que infelizmente tomamos a decisão de cancelar a parte presencial do 
congresso de 2022 e nos limitaremos a fazê-la virtual.

Considerações contra tornar o congresso híbrido e a favor de limitá-lo à modalidade virtual:

• Muitas pessoas da América Latina podem ser vacinadas com marcas de vacinas não aprovadas para 
entrada nos Estados Unidos (EUA). Portanto, a parte presencial do congresso seria fundamentalmente 
para as pessoas daquele país, Canadá e talvez parte da Europa.

• O custo dos testes Covid é muito alto e agora é necessário ter essa prova válida 24 horas antes da 
viagem de e para os EUA. Caso o teste seja positivo antes do retorno, seria necessário gastar com 
hospedagem e alimentação por 14 dias.

• O Estado da Califórnia exige que, para eventos de massa, todas as pessoas que participarem 
apresentem sua carteira de vacinação.

• O custo de fazer o congresso híbrido – unindo presencial e virtual – é maior do que fazê-lo apenas 
virtual. Com esta última modalidade, os preços de inscrição ou registro poderão ser reduzidos.

• Se passarmos de híbrido para virtual, pouparemos aos membros a necessidade de comprar 
passagens e fazer reservas de hotéis.

Diante dessas considerações, a maioria do Conselho Executivo votou pela mudança da modalidade do 
congresso LASA2022 para virtual. Escusado será dizer que foi uma decisão difícil e até dolorosa. Mas 
a realidade é que, entre os aspectos positivos considerados para avançar com o modo híbrido, alguns 
deles eram puramente especulativos – não temos como prever se as coisas vão melhorar em maio de 
2022 ou não. Por enquanto, as coisas estão ruins e piorando: estamos vendo a saturação de hospitais 
em muitas cidades e países. Portanto, consideramos que a realização de um congresso virtual é a 
decisão mais responsável.
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Como já temos uma vasta experiência com virtualidade, por meio de nosso ensino e aprendizagem, 
com os dois congressos anteriores etc., nosso congresso LASA2022 pode ser tão bem-sucedido quanto 
os dois anteriores. A minha experiência pessoal na LASA2021 foi mais do que satisfatória. Acho que 
participei de mais painéis do que em conferências presenciais anteriores. Claro, estou tentando destacar 
o positivo da experiência, porque não temos escolha: "mau tempo, cara boa". É preciso tentar tirar o 
máximo proveito de uma situação difícil. Para o LASA2022, teremos menos gastos por não precisarmos 
viajar, e poderemos participar de todos os painéis que nos interessam no conforto de nossas casas ou 
escritórios. E ficamos com a esperança de rever nossos amigos e colegas na LASA2023.

Os meus melhores votos para um 2022 com saúde, esperança e alegria.

Gerardo Otero, Presidente da LASA
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