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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 setembro de 2021 do ISAAC Communicator. 
“A única constante na vida é a mudança.” 
Essas palavras frequentemente citadas são atribuídas pela primeira vez a 
Heráclito, um pré-socrático filósofo da Grécia antiga que viveu há mais de 2.600 
anos. Essas palavras têm um significado significativo para mim hoje, dada a 
própria natureza do vidas que todos estamos tentando liderar, e os obstáculos 
que cada um de nós enfrenta, sejam eles pessoais, empresariais, acadêmicos ou 
uma combinação destes e muitos outros. 
 
É por isso que é extremamente importante comemorar cada sucesso e conquista, 
e tenho o prazer de informar que há muito o que o ISAAC comemorar. 
 
ISAAC Connect 
ISAAC Connect foi um tremendo sucesso! 
Com inscrições finais e comparecimento 
alcançando mais de 500, o ISAAC Connect 
foi capazpara alcançar todos os 
continentes ao redor do mundo 
(exceto Antártica), incluindo o seguinte 
países / territórios: Argentina, Austrália, 
Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Croácia, 
Dinamarca, Equador, Finlândia, França, 
Alemanha, Guatemala, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Coreia (República da), México, 
Holanda, Nova Zelândia, Noruega, 
Filipinas, Polônia, Portugal, Porto Rico, Cingapura, África do Sul, Espanha, Unidos 
Emirados Árabes, Reino Unido e Estados Unidos. 32 no total, uma grande 
realização! 
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Agradecemos também a todos participantes que concluíram o feedback das nossa 
pós-sessão e pós-pesquisas. A grande maioria dos comentários foram muito 
positivos, com mais de 75% dos entrevistados indicando que participariam de 
outro futuro Evento virtual ISAAC, como tambem participariam da nossa 
conferência presencial planejada para o próximo ano, Conferência Cancún! 
 
Toda a equipe de liderança do ISAAC Connect deseja agradecer a todos aqueles 
que trabalharam arduamente para garantir um evento de muito sucesso, 
nomeadamente os nossos muitos voluntários, expositores, patrocinadores e 
participantes! Parabéns a todos! 
 
 
Associados da ISAAC 2021 
A associados ao ISAAC 2021(membros de Capítulos e não membros de Capítulo)  
ultrapassou 1.800 globalmente. Esta e'  a primeira vez que este nível foi alcançado 
em muitos anos. Isso, em um momento de significativo desafios globais quando a  
nossa Conferência de Cancún precisou ser adiada para 2022, e tempos onde 
apresentou grandes desafios pessoais e profissionais para muitos de nossos 
membros e capítulos. 
 
As razões para este crescimento muito positivo no número de sócios são 
provavelmente muitas e variadas, mas existem alguns temas conhecidos e 
comuns como: 
 

1. Comunicação e conectividade  muitos de nós fomos forçados a vários 
ciclos de bloqueio, mas o desejo de permanecer em contato com amigos, 
família e associados profissionais permaneceram. 
 

2. Usar a tecnologia para manter a relevância  tem sido difícil o suficiente em 
muitos países para empresas com fins lucrativos manter relevância quando 
as pessoas não podem mais estarem pessoalmente. Essa dificuldade é 
ainda mais pronunciada para uma organização sem fins lucrativos e 
formada de voluntária como a ISAAC. A capacidade de manter a relevância 
organizacional durante uma pandemia global, foi alcancada através do 
emprego de tecnologia para fornecer muitas e variadas oportunidades para 
as nossas partes interessadas comunicar e permanecer conectado. 
 

3. A relevância organizacional impulsiona o crescimento  organizações que 
podem continuam a mostrar relevância para suas partes interessadas, 
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mesmo durante o na maioria das vezes, têm a melhor chance de traduzir 
esta  relevância para o crescimento. 

 
Este pode ser um dos motivos pelos quais a adesão durante 2021 a ISAAC atingiu 
44 países em todo o mundo! 
 
Outubro é o mês da conscientização da AAC 
Obrigado a todos os membros do nosso LEAD Committee, presidido e liderado 
por EB membro Kevin Williams (EUA) por desenvolver o tema para o mês de 
outubro 2021 Mês de Conscientização AAC. Você pode descobrir mais detalhes 
visitando nossa Página da ISAAC AAC Awareness 2021. 
 
A atual pandemia alimentada por COVID-19 criou uma maior dependência em 
tecnologia para todos e trouxe novas formas de trabalhar. Comunicando-se com o 
auxílio de tecnologia para muitas redes sociais interações mudou a forma como as 
pessoas valorizam formas alternativas de comunicação. Usando uma combinação 
de vídeo, chat de texto e voz de áudio chamadas simultaneamente em uma 
conversa tornou-se comum em a sociedade de hoje. Fazendo uso da forma de 
comuncar existente. Muitas pessoas agora usam aplicativos para interagir com as 
empresas para suas tarefas diárias básicas, como encomendar comida e comprar 
mercadorias. 
 
E é precisamente nisso que se concentra o Mês de Conscientização da AAC 2021! 
 
ISAAC International realizará uma série de webinars para apoiar a AAC Mês de 
Conscientização de 2021 e publicados no site do ISAAC. 
 
Estamos ansiosos para ouvir de nossos Capítulos e outras partes interessadas de 
ao redor do mundo, para compartilhar suas próprias atividades do Mês de 
Conscientização da AAC. Certifique-se de enviar fotos, vídeos, histórias e qualquer 
outro assunto relacionado materiais para o Gerente de Comunicações do ISAAC, 
Heather Stonehouse. 
 
Reunião Extraordinária do Conselho do ISAAC 
Presidente do ISAAC, Juan Bornman, e Presidente do Conselho do ISAAC, Nadia 
Browning, convocou uma "Reunião Especial do Conselho da ISAAC" para Quinta-
feira, 21 de outubro de 2021 às 15h (15h), horário de Toronto. Convites para 
formulários de registro e procuração já foram enviados para os membros do 
Conselho  comparecer. 
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Encorajamos todos os membros do Conselho a participarem desta importante 
governança reunião do ISAAC. Se algum membro do Conselho não puder 
comparecer, por favor, reserve um tempo para nomear outro membro individual, 
fazendo uso do proxy fornecido. 
 
Como sempre, agradeço seus pensamentos e comentários. Por favor não hesite 
em me contatar diretamente, em franklin@isaac-online.org, caso necessite de 
alguma informações a mais ou assistência. 
 
Atenciosamente e obrigado, 
 
Franklin Smith 
 


