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...From The Executive Director 
 
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The 

ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the world, 

and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019, 

Conference 2020, ISAAC International Partnerships, ISAAC International Financial Audit 2018,  

 

 

... Do Diretor Executivo 
 

Bem-vindo à edição de abril de 2021 do ISAAC Communicator. 

 

Comecei minhas poucas mensagens anteriores com uma sinopse de notícias 

relacionadas ao COVID daqui de Toronto. Vou abster-me de fazê-lo desta vez, 

simplesmente porque podemos contar essencialmente as mesmas notícias um para o 

outro, independentemente de onde vivemos no mundo. Todos nós continuamos a lidar, 

no dia-a-dia, com as realidades de uma vida sob uma pandemia. Em alguns países, as 

restrições são limitadas; em outros, são mais profundos. Alguns continuam a ver 

transmissão de vírus em grande escala; outros talvez estejam vendo algum alívio 

devido à distribuição de uma ou mais vacinas. 

 

Onde quer que cada um de nós esteja localizado no mundo, todos nós compartilhamos 

uma preocupação básica - o bem-estar daqueles em nossas redes pessoais e 

profissionais e o impacto da pandemia sobre aqueles que vivem e trabalham 

diariamente com, ou em nome da, AAC. Portanto, para cada um de nós, lembre-se de 

que nossa força pessoal não deriva apenas de cada um de nós, mas também de nossa 

família AAC global ! 

 

Conferência 2020 - agora adiada para 2022 
 

Devido aos contínuos fechamentos de fronteiras 

internacionais, restrições de viagens e contínuos riscos à 

saúde pessoal associados à pandemia de COVID, a ISAAC 

tomou a decisão de adiar mais uma vez a Conferência de 

2020. 

 

A Conferência 2020 está agendada para ocorrer entre 30 de 

julho e 4 de agosto de 2022. O ISAAC continua 

comprometido em sediar a Conferência 2020 no Centro Internacional de Convenções de 

Cancún, em Cancún, México. 
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O ISAAC publicou vários documentos em nosso site relacionados a esse adiamento, 

todos os quais podem ser acessados, baixados e compartilhados. 

 

ISAAC Connect 
 

O ISAAC tem o prazer de anunciar que apresentaremos 

nosso primeiro evento totalmente virtual, o ISAAC 

Connect, que acontecerá entre 9 e 12 de agosto de 

2021. Já temos muitos pesquisadores e terapeutas 

conceituados em AAC confirmados como palestrantes e 

apresentadores, e planejamos anunciando mais 

detalhes nas próximas semanas. 

 

O registro online do ISAAC Connect está programado para abrir no final de março ou no 

início de abril de 2021. Um eblast separado será enviado quando o portal de registro 

estiver prestes a ser aberto. 

 

Enquanto isso, você pode acessar informações adicionais sobre o ISAAC Connect, 

incluindo preços de inscrição e lista provisória de palestrantes, em nosso site do evento, 

aqui. 

 

Webinars ISAAC 
 

Continuamos a ver comentários positivos sobre as mudanças recentemente anunciadas 

em nossa plataforma de webinar ISAAC. 

 

Em março de 2021, o ISAAC apresentou um grande painel de discussão na web 

seminário sobre o tópico de Privacidade e Segurança de Dados no AAC, que teve uma 

grande participação, e estamos planejando hospedar muitos mais webinars durante o 

ano. A maioria dos nossos webinars está disponível apenas para membros, portanto, 

certifique-se de que todos os seus amigos, familiares e colegas saibam que, para 

acessar nossa biblioteca completa de materiais, eles devem se tornar membros este 

ano! 

 

Estamos ansiosos para apresentar um grande número de eventos de webinar online 

este ano, portanto, certifique-se de ler seus e-mails e visitar nosso site regularmente, 

pois cada webinar será anunciado com antecedência. 

 

 

Renovação de sócios 2021 
 

Mais de 700 pacotes de renovação de membros para 2021, com vários lembretes, 

foram enviados por e-mail para membros atuais e anteriores do ISAAC, representando 

membros do ISAAC-Austrália, ISAAC-Canadá, ISAAC-US (USSAAC) e ISAAC 

International. Se você é um desses membros atuais ou anteriores do ISAAC e não 

https://isaac-online.org/english/isaac-connect/
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recebeu um e-mail com seu pacote personalizado de renovação de associação 2021, 

envie um e-mail para Membership@isaac-online.org. 

 

Se você tiver qualquer outra pergunta relacionada à sua associação, envie um e-mail 

para nossa Coordenadora de Associação, Carol Silverberg, em carol@isaac-online.org. 

 

Estamos entusiasmados com a resposta até agora, com a renovação de membros em 

2021! 

 

Se você for um membro do ISAAC por meio de um de nossos outros Capítulos que 

gerenciam seus próprios membros, entre em contato diretamente com o seu Capítulo 

para perguntar sobre a renovação de 2021 membros. 

 

Preparação Internacional da ISAAC para Emergências  
 

A atual pandemia COVID-19 destacou a importância da gestão de riscos, preparação 

para emergências e planejamento estratégico. Felizmente, nós aqui no escritório 

internacional do ISAAC permanecemos bem posicionados para administrar nossa 

associação durante este momento desafiador, graças aos esforços e ao engajamento 

positivo contínuo de nossa equipe e liderança voluntária. 

 

Em 18 de dezembro de 2020, o ISAAC International entrou em contato por e-mail com 

o Conselho do ISAAC, informando-o de uma associação com uma empresa sediada nos 

Estados Unidos chamada Hytropy, convidando todos os membros do Conselho a 

participarem de um programa de desenvolvimento de planos de preparação para 

emergências para seus respectivos Capítulos e / ou operações de país. 

 

Esperamos nos envolver com os membros do nosso Conselho nesta iniciativa. 

 

Como sempre, agradeço seus pensamentos e comentários. Por favor, não hesite em me 

contatar diretamente, franklin@isaac-online.org, caso necessite de mais informações ou 

assistência. 

 

Atenciosamente e obrigado, 

 

Franklin Smith 
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