COMUNICADO CONGRESSO
Atenção!
Devido ao agravamento da pandemia da Covid-19, cujo o aumento no índice de taxa de casos
positivos está resultando em recordes de mortes em todo o país, bem como a iminência do
colapso do sistema público de saúde - já registrado no Estado do Paraná - em coletiva de
imprensa realizada pelo governador do Estado, Carlos Massa Junior, no dia 27 de fevereiro
de 2021, a Dental Press está adiando, mais uma vez, o Congresso Dental Press Specialties,
que seria realizado em maio de 2021.
Ressalta-se, aqui, todos os esforços da Dental Press para poder realizar, na data
estabelecida, o evento, inclusive, na garantia de todas as medidas de segurança em
concordância com as principais entidades de saúde do mundo. Todavia, diante do cenário
apresentado pelo Governo do Estado e também pela Prefeitura de Maringá - traduzidos pelos
boletins diários de acompanhamento da doença e pelos decretos publicados como forma de
controlar a doença, infelizmente nada pôde ser feito.
A equipe jurídica da Dental Press fez um protocolo de intenção da produção do evento,
questionando o município se haveria a possibilidade da realização efetiva do Congresso ainda
para este ano na data pré-estabelecida: nos dias 20, 21 e 22 de maio. A resposta do município
foi que, diante do cenário apresentado, seria imprudente afirmar que a situação da saúde
estaria resolvida. A orientação, portanto, foi de cancelamento ou adiamento do evento.
No compromisso de manter a transparência com seus alunos, professores, leitores e
congressistas, a Dental Press está reagendando para os dias 11, 12 e 13 de agosto de 2022,
o Congresso Dental Press Specialties. Quando em 2020, o mundo foi surpreendido com a
pandemia do Coronavírus, grande parte da população - inclusive a Dental Press - acreditava
que, em um ano, a situação sanitária do país e do mundo estaria mais adequada, o que não
se traduziu em realidade em 2021.
Com a nova data - e com o plano de vacinação estando em andamento - acreditamos que
até agosto de 2022, toda essa situação esteja resolvida e, em um cenário já estável, todos
poderão desfrutar de um excelente congresso de forma segura e mais agradável, sem as
preocupações inerentes de um período pandêmico.
Diante do exposto, agradecemos a compreensão e aguardamos você em 2022 para o 1º
Congresso Dental Press Specialties, com uma grade de palestrantes de excelência e um
ambiente repleto de conhecimento e amizades.
Cordialmente,

Dr. Bruno Furquim

