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Prezadas/os Colegas e Associadas/os, 

 

É com grande consternação que a Associação Brasileira de Antropologia comunica a decisão, tomada 

por sua Diretoria em diálogo com nossos anfitriões da UERJ, de adiar a realização da 32ª Reunião 

Brasileira de Antropologia, prevista inicialmente para acontecer entre os dias 07 e 10 de julho de 2020. 

 

 Dada a disseminação do Coronavírus (Covid-19) e o compromisso de nossa Associação em colaborar 

com o Sistema Único de Saúde, tornou-se inviável a organização de evento desse porte, além de ser 

temerário reunir, dentro de poucos meses, um público esperado de mais de 3 mil pessoas. 

 

Acreditamos que o respeito ao que destacam as autoridades sanitárias e científicas resultará na 

minoração dos efeitos mais danosos da pandemia e que, assim, conseguiremos realizar o encontro no 

segundo semestre. O novo calendário para o evento ainda não pode ser estabelecido pela ausência de 

uma previsão consistente. Porém, mesmo nesse cenário de incertezas, não deixaremos de operar com 

precaução e com responsabilidade.  

 

Estamos disponibilizando as inscrições já pagas para aquelas/es que solicitarem sua devolução. Aos 

que decidirem mantê-las conosco, garantimos o devido cuidado financeiro, de modo a podermos 

realizar a 32ª RBA, segundo todas as contribuições já propostas, convites já feitos, bem como o 

conjunto de GTs e de Mesas Redondas aprovados. 

 

Com a nossa Diretoria Executiva, com o Conselho Diretor, com a Comissão de organização da RBA 

do Rio de Janeiro e, especialmente, com a diligência e competência de nossa secretaria, conseguiremos 

passar por essa e demais tormentas e consolidar para a Antropologia Brasileira, os saberes e diálogos 

na defesa de direitos e diferenças. 

 

Brasília, 17 de março de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

Diretoria da Associação Brasileira de Antropologia - ABA 

 

Maria Filomena Gregori - Presidente 

Sérgio Luís Carrara - Vice-Presidente 

Thereza Cristina Cardoso Menezes - Secretária Geral 

Luiz Eduardo de Lacerda Abreu - Secretário Adjunto 

João Miguel Manzolillo Sautchuk - Tesoureiro Geral 

Izabela Maria Tamaso - Tesoureira Adjunta 

Angela Mercedes Facundo Navia - Diretora 

Manuela Souza Siqueira Cordeiro - Diretora 

Patrice Schuch - Diretora 

Patricia Silva Osorio - Diretora 
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