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... do diretor executivo 

 

Bem-vindo à edição de outubro de 2018 do ISAAC E-News. O escritório do 

ISAAC Internacional continua seu trabalho em nome dos membros em todo o 

mundo e tem o prazer de aconselhar sobre as seguintes iniciativas: 

 

Conferência 2018 

Estamos entusiasmados pelo fato de a Conferência 2018, na bela Gold Coast 

Australia, ter sido um tremendo sucesso para o ISAAC. Somos gratos às muitas 

pessoas ao redor do mundo que participaram e nos enviaram todas as mensagens 

de felicitações! Gostaria de aproveitar esta oportunidade de agradecer aos nossos 

co-presidentes da Conferência de 2018 e ao Conselho Executivo do ISAAC 2016-

18 por seus esforços de liderança e voluntariado. 

Também estamos no processo de compartilhar algumas das imagens e gravações 

da Conferência 2018, por isso, visite o site da ISAAC Conference 2018 

regularmente. 

 

Conferências 2020 e 2022 

O ISAAC pôde anunciar na Cerimônia de Encerramento da Conferência 2018 as 

cidades-sede das Conferências 2020 e 2022! A conferência 2020 será realizada na 

Riviera Maya, México e a Conferência 2022 será realizada em Roma, Itália. O 

ISAAC está animado e grato pelos compromissos positivos dos muitos 

voluntários em ambas as cidades-sede! 

 

Conselho Executivo da ISAAC (EB), 2018-20 

Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade, em nome de toda a equipe da 

ISAAC, de oferecer parabéns pessoais a Meredith Allan, a mais nova Presidente 

da ISAAC International. Meredith, estamos ansiosos para continuar o incrível 

trabalho desta organização, agora sob sua liderança! 

Ao mesmo tempo, damos as boas vindas aos nossos mais novos membros da EB, 

Gabriela Berlanga, Juan Bornman, Dorothy Fraser e Signhild Skogdal. Oferecemos 

nossos agradecimentos e felicidades aos nossos membros do EB, Aldona 

Mysakowska-Adamczyk, Gregor Renner, Tracy Shepherd e Sarah Yong. 

 

ISAAC International Financial Audit 2017 

O processo de auditoria para 2017 está totalmente concluído, juntamente com os 

registros necessários da agência fiscal do governo (Canadá e Estados Unidos).  
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Todas as informações de auditoria e declaração de impostos para 2017 e anos 

anteriores podem ser encontradas na área Members Only do site. 

 

Planejamento Estratégico do ISAAC, 2018-21 

A Diretoria Executiva da ISAAC trabalhou muito no último ano, revisando o 

Plano Estratégico da ISAAC original (2012-17), e criando um novo plano 

estratégico para a organização (Plano Estratégico 2018-21). Em julho passado, na 

Reunião do Conselho de 2018, o Conselho do ISAAC aprovou o novo plano 

estratégico organizacional, que está publicado no site do ISAAC aqui. 

 

Renovação da Associação ISAAC, 2019 

O tempo de renovação da associação está se aproximando rapidamente! Se você 

é um de nossos valiosos membros do Capítulo, responda ao seu Capítulo em 

tempo hábil para garantir que sua associação seja renovada para 2019. Se você é 

um membro da ISAAC Internacional, receberá um lembrete por e-mail 

diretamente dos escritórios internacionais do ISAAC. . 

Para 2019 e 2020, o Conselho Executivo da ISAAC aprovou a continuação de 

uma subscrição “sem custo adicional” para o periódico científico da ISAAC- AAC, 

para todos os membros Institucionais e Corporativos. 

 

** NOVO para 2019 ** Para melhor atender às necessidades de nossos Capítulos 

(atuais ou futuros) nos países em desenvolvimento (conforme definido pelo Banco 

Mundial), a Diretoria Executiva da ISAAC autorizou a criação de um novo grupo 

de taxas de participação no Capítulo especificamente para estes capítulos. 

 

Todas as informações de Renovação de Associação de 2019 acima mencionadas 

foram encaminhadas aos membros do Conselho do ISAAC. 

 

Como sempre, saúdo os seus pensamentos e comentários. Por favor, não hesite 

em contatar-me diretamente, em franklin@isaac-online.org, caso necessite de 

mais informações ou assistência. 

 

Atenciosamente e obrigado, 

 

Franklin Smith 

Diretor Executivo do ISAAC 

 


