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ISAAC E-News, Dezembro 2014  

...do Diretor executivo  

Bem-vindo a edição de dezembro de 2014 do ISAAC E-News. Todos nós aqui, Heather Stonehouse, 

Teraiz El-Deir, e eu, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para desejar a todos no "mundo da 

ISAAC" uma época festiva saudável e feliz. Se é atualmente inverno ou no verão, onde você mora, 

desejamos-lhe uma temporada cheia de calor e luz! Boas Festas! 

ISAAC Internacional completou recentemente uma migração muito bem sucedida do nosso site, antes 

do início da temporada de 2015 para renovação das inscrição e cadastramento. Essa migração foi do 

servidor na Finlândia para um servidor  norte-americano, foi exigido como parte das mudanças 

organizacionais dentro do nosso site de hospedagem da empresa finlandesa. Eu gostaria de expressar a 

gratidão sincera da ISAAC Internacional para a equipe no FAIDD / KVL, pelo seu apoio e assistência 

nesses últimos quatro anos, em especial à Eija Roisko e Heikki Paananen. Estamos ansiosos para a 

continuidade harmoniosa da presença online do ISAAC. 

Falando de renovação da associação, aqueles de vocês que são membros do ISAAC Internacional através 

de um de nossos capítulos devem estar recebendo seus materiais de renovação de adesão muito em 

breve diretamente do seu capítulo. Se você precisar de qualquer ajuda adicional, não hesite em contatar 

o seu capítulo local e, se quiser, você pode sempre chegar até nós aqui em Toronto. Nós teremos o 

maior prazer em ajudar de qualquer forma que pudermos! 

Para aqueles de vocês que são membros através ISAAC Internacional, você estará recebendo a 

notificação de e-mail de como renovar sua associação muito em breve. ISAAC Internacional Institucional 

e membros corporativos estarão recebendo seus pacotes de assinaturas e notas fiscais também. 

Falando sobre Assinatura Corporativa, ISAAC Internacional está lançando para 2015 um conjunto 

atualizado de benefícios adicionais para os nossos membros corporativos. Por favor, confira o novo 

benefícios ao navegar pelo nosso site: https://www.isaac-online.org/english/about-

isaac/members/corporate-members/. 

Finalmente, Toronto está se preparando para sediar a Conferência 2016. Seu Co-Presidente da equipe 

de Conferência 2016 tem trabalhado intensamente no planejamento relacionado com a conferência, e 

estamos todos ansiosos para mostrar nossa cidade para o mundo. Este verão, Toronto estará 

hospedando os jogos Pan-americanos, e a nossa cidade estará completando muitos projetos de infra-

estrutura para garantir uma experiência muito positiva para os atletas, dirigentes e participantes. 

Estamos muito contentes que os participantes da Conferência 2016  também serão beneficiados por 

esses novos projetos de infra-estrutura e revitalização. Como você vai ver a partir do site da Pan Am 

(http://www.toronto2015.org/accessibility ), a acessibilidade para pessoas com deficiência é fortemente 
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apoiada por um mandato legislativo, da província de Ontário, com foco no cumprimento das normas de 

atendimento ao cliente específicos. Por favor,  planeje em participar  Conference 2016! 

Como sempre, estou aberto a suas idéias e opiniões. Por favor, não hesite em contactar-me 

diretamente: franklin@isaac-online.org , caso precise de mais informações ou assistência.  

Cumprimentos e obrigado, 

Franklin Smith 

Dezembro 2014 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2016/
mailto:franklin@isaac-online.org
mailto:franklin@isaac-online.org

