Prezados e prezadas congressistas da RAM,
A XIII Reunião de Antropologia do Mercosul - “Antropologias do Sul” está se
aproximando. Sejam bem vindos/as! Estamos trabalhando intensamente para que façamos
juntos e juntas mais um ótimo evento. Mas, sabemos que este não é um momento
economicamente (e politicamente) fácil. Muitos são os relatos de quem está com dificuldade
para conseguir meios para participar do evento, diante da falta de editais de apoio, cortes
orçamentários e atrasos de recursos. Temos total consciência desta situação. A própria
RAM, até o momento, tem sido organizada sem nenhum apoio financeiro de agências de
fomento. É o engajamento de todos e todas que tem feito ela tomar forma, seja pelo trabalho
dedicado de muitos e muitas, seja com algum recurso que temos recebido com o pagamento
das inscrições.
Mesmo diante de um cenário tão desfavorável, ressaltamos que a XIII RAM
assumiu um compromisso explícito de fazer um evento economicamente democrático e
inclusivo. Os valores de inscrição praticados estão abaixo da média dos eventos da área e
reduzimos significativamente o valor em relação aos preços dolarizados das edições
anteriores. Mesmo assim, investimos pesado em acessibilidade - desde o website às
instalações físicas - e priorizamos o fornecimento de materiais e serviços de organizações
que promovem a inclusão. Mas, nesta reta final, precisamos fazer os ajustes necessários para
podermos receber bem a todos e a todas, aproveitando da melhor forma possível o
investimento feito no evento. Para isso, incentivamos o pagamento das inscrições por meio
de descontos até o dia 17 de junho de 2019. Esta é a data limite para o pagamento de
inscrição para congressistas que coordenarão ou apresentarão trabalhos. Após esta data, não
poderemos mais garantir a inclusão do nome e sua confirmação na programação final do
evento. Além de questões gráficas, é esta confirmação que nos permitirá fazer o ajuste final
das previsões orçamentárias do evento, como também dimensionar com mais exatidão - e
sem desperdício - os materiais e serviços a serem contratados para a realização das nossas
mais de 200 atividades.
Contamos com a compreensão e a solidariedade de todos e todas. A Reunião de
Antropologia do Mercosul forma espaço ímpar para o diálogo, para a troca de experiências e
para união das forças da antropologia praticada nos países do Conesul. Fazer a RAM
acontecer, é resistir - e ela acontecerá.
A Comissão Organizadora.

