...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,
March2018,
2019
Conference 2020, ISAAC InternationalDecember
Partnerships, 2020
ISAAC International Financial Audit

... Do Diretor Executivo
Bem-vindo à edição de dezembro de 2020 do ISAAC Communicator.
Aqui em Ontário (Canadá), como em muitas partes do mundo, estamos
enfrentando um aumento repentino de casos de COVID-19, hospitalizações e,
infelizmente, mortes. A contagem de casos ultrapassa 1.000 novos casos por dia,
com a maioria das mortes ainda ocorrendo em nossas populações vulneráveis de
idosos e com co-morbidades significativas. Esse número é maior do que há alguns
meses atrás, quando o número de casos novos diariamente estava em torno de
100. Em muitas das jurisdições da América do Norte, estamos lutando para
equilibrar os requisitos de política governamental, muitas vezes conflitantes, de
saúde pública e de longo prazo danos estruturais às nossas sociedades como
resultado de bloqueios (econômicos, saúde mental, estresse familiar, etc.).
Sabemos que muitas outras partes do mundo também continuam lutando, e nós
aqui no escritório internacional da ISAAC em Toronto enviamos a todos ao redor
do mundo, nossos votos de boa sorte!
Conselho Executivo ISAAC
Bem-vindo ao Conselho Executivo (EB) do ISAAC 2020-2022! Demos as boas-vindas
oficialmente ao nosso novo CE no início de outubro, incluindo:
Juan Bornman (South Africa), President
Tracy Shepherd (Canada), President-Elect
Nadia Browning (Canada), Chair of the ISAAC Council
Signhild Skogdal (Norway), Chair-Elect of the ISAAC Council
Kevin Williams (USA), Vice-President for LEAD
Gabriela Berlanga (México), Vice-President without Portfolio
Sally Clendon (New Zealand), Vice-President without Portfolio
Miroslav Vrankic (Croatia), Vice-President without Portfolio
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A equipe do ISAAC Internacional espera uma colaboração próxima com todos os
membros do nosso CE durante os próximos dois anos!
Renovação de sócios 2021
Mais de 700 pacotes de renovação de 2021 membros foram enviados por e-mail
para membros atuais e anteriores do ISAAC em novembro, 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
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 email para nossa Coordenadora de Associação, Carol Silverberg, em carol@isaaconline.org.
Estamos entusiasmados com a resposta até agora, com a renovação da associação
para 2021!
O escritório internacional do ISAAC também planeja enviar lembretes de renovação
de associação no início de 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.
Certifique-se também de continuar lendo, pois o ISAAC International está
entusiasmado em oferecer um novo benefício significativo aos nossos membros….
ISAAC Webinars
O ISAAC desenvolveu, ao longo dos últimos anos, uma capacidade significativa para
hospedar webinars informativos e bem participados. Isso foi feito em estreita
colaboração com nossos amigos e parceiros do ISAAC-US (USSAAC) e, mais
recentemente, do ISAAC-Canadá.
Agora construímos uma biblioteca de conteúdo arquivado forte, fazendo uso de
nosso site e canal do YouTube.
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A partir do início de janeiro de 2021, a maioria dos webinars arquivados será
movida para um novo local na área exclusiva para membros de nosso site. O que
essa mudança significa é que, a partir de então, apenas os membros poderão
acessar a maioria das gravações de nossos webinars arquivados.
Além disso, a inscrição para os próximos novos webinars também estará disponível
apenas na área para membros, e um número válido de membro do ISAAC precisará
ser inserido no momento do registro.
Essa mudança agora representa um benefício significativo de apenas membros, e
esperamos que muitas das pessoas que se beneficiaram ao participar / assistir aos
nossos webinars tão bem recebidos se tornem membros do ISAAC, se ainda não o
fizeram.
Como sempre, estendo meu desafio a todos os nossos outros Capítulos ou não
membros do Capítulo de todo o mundo para aproveitar a oportunidade de
apresentar seus próprios webinars usando a plataforma de webinars ISAAC
Internacional. Nós aqui no escritório da ISAAC International estamos prontos para
ajudar!
Conferencia 2020
Conforme anunciado anteriormente, a Conferência 2020 em Cancún, México, foi
adiada e agora está programada para ocorrer entre 31 de julho e 5 de agosto de
2021.
À medida que mais detalhes sobre a programação científica e outras áreas de
planejamento do ISAAC 2020 forem disponibilizados, nós os compartilharemos
com todos os nossos stakeholders.
Futuras Conferências ISAAC
Conforme anunciado anteriormente, o ISAAC International está planejando criar e
hospedar um evento totalmente virtual “ISAAC Connects”, atualmente agendado
para ocorrer em 2022. O ISAAC EB e a equipe estão atualmente trabalhando na
estrutura para este evento, e teremos mais para relatar nos próximos meses.
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AAC Journal
ISAAC International tem o prazer de anunciar que Ralf Schlosser e Rajinder Koul
continuarão como Editor e Co-Editor do AAC, respectivamente, durante 2021 e
2022.
Obrigado, Ralf e Rajinder, por seu trabalho árduo contínuo e compromisso com a
revista AAC!
Preparação Internacional para Emergências ISAAC
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 tempo desafiador, graças aos esforços
e ao envolvimento positivo contínuo de nossa equipe e liderança voluntária.
Em breve, o ISAAC International entrará em contato com nossos Capítulos e
Conselho para oferecer essa capacidade de planejamento como um modelo para o
benefício de todos os membros do ISAAC.
Como sempre, agradeço suas sugestoes e comentários. Por favor, não hesite em
me contatar diretamente, em franklin@isaac-online.org, caso necessite de mais
informações ou assistência.
Atenciosamente e obrigado,
Franklin Smith
ISAAC Executive Director
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