Caros congressistas, autores, revisores, instrutores de minicursos e palestrantes,

Diante do recrudescimento da pandemia no mundo e no Brasil que assola nosso
país a mais de 9 meses, a Comissão Organizadora acredita que a manutenção do evento
presencial em abril/2021 correria grande risco de não poder ser realizado, e mesmo que
assim pudesse, haveria a necessidade de ter um número muito limitado de participante
e expositores. Neste momento, a preocupação com a saúde de todos,
independentemente da vontade de realizar o evento, deve prevalecer.
Desta forma, a Comissão Organizadora do COBRAMSEG, em conjunto com a
ABMS, decidiu adiar o XX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia
Geotécnica, IX Simpósio Brasileiro de Mecânica das Rochas, IX Simpósio Brasileiro de
Engenheiros Geotécnicos Jovens e VI Conferência Sul-Americana de Engenheiros
Geotécnicos Jovens. Anote na sua agenda a nova data do COBRAMSEG, que será de 23
a 26 de agosto de 2022.
A Comissão Científica agradece a todos os instrutores dos minicursos e
palestrantes por acreditarem no evento. A comissão organizadora fará contato em
momento oportuno com a nova programação do evento.
A Comissão Científica agradece a todos os autores que enviaram seus artigos. Em
breve serão divulgadas informações referentes às publicações. Atualizações sobre o
Prêmio Pesquisa e Inovação GeoJovem e sobre o RockBowl também serão divulgadas
oportunamente no site do evento.
Agradecemos todos os colegas que colaboraram na revisão dos 872 artigos
aprovados para a publicação, esse apoio é fundamental para o sucesso do COBRAMSEG.
Muito obrigado e continuamos contando com sua colaboração.
A Comissão Organizadora agradece especialmente a todos os patrocinadores
que já fazem parte do COBRAMSEG e convida os demais interessados para fazer parte
desse evento que será um marco na Engenharia Geotécnica Brasileira.
Nós acreditamos que essa Pandemia fará com que as famílias, os amigos, os
colegas de trabalho, a sociedade, as empresas e os governos saiam ainda mais
fortalecidos. A Comissão Organizadora continua trabalhando para fazer do XX
COMBRAMSEG um grande evento, e para isso contamos com sua colaboração.

Muito obrigado, participantes, autores, revisores, instrutores de minicursos,
palestrantes, colaboradores e membros da comissão. Nos encontraremos em 23 de
agosto de 2022 em Campinas.
Atenciosamente

Comissão Organizadora e Comissão Científica

