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ISAAC E-News, Dezembro 2014  

Mensagem do Presidente 

Prezados Membros da ISAAC, 

Com a chegada do final de  2014 estou refletindo sobre o ano que passou, e querendo 

agradecer o tempo e energia de muitos de vocês. Eu também estou olhando para o futuro, para 

endereçar os novos desafios e oportunidades quer viram. 

ISAAC teve um ano muito cheio, com muitas realizações e mudanças. Em 2014 ISAAC realizou 

com sucesso uma conferência bienal em Lisboa, a primeira conferência totalmente gerenciado 

pelo escritório da ISAAC Internacional, com o grande apoio dos nossos colegas portugueses 

(obrigado, Luis Azevedo, e sua excelente equipe!). ISAAC fortaleceu as suas estruturas 

governamentais através da atualização de normas e regras - os meus sinceros agradecimentos e 

reconhecimento à comissão de estatutos para lidar com esses documentos complexos tão bem. 

ISAAC também aprovou sua primeira declaração de posição - obrigado aos muitos 

colaboradores, e à comissão sob a liderança de Ralf Schlosser. A Declaração de Posição 

completa e os documentos de apoio foram publicados no Jornal AAC e estará sendo 

disponibilizado com acesso livre aqui here através da nossa editora Informa. 

A equipe do escritório da ISAAC honraram muitos aspectos funcionais da organização para 

garantir operações eficientes e eficazes para o trabalho futuro do ISAAC em todo o mundo - 

obrigado a Franklin, Heather, e Teraiz por sua dedicação e idéias criativas. Neste ano ISAAC 

também acolheu um novo capítulo em Taiwan, e os esforços para criar capítulos em outros 

países asiáticos, como Coréia e Tailândia. Infelizmente ISAAC perdeu um capítulo na Alemanha, 

mas, dada a longa história e participação considerável de falantes da língua alemã no 

movimento internacional para promover e apoiar os individual que usam CAA, estou confiante 

que os nossos amigos de língua alemã vão voltar a participar com a gente na mesa global. 

Eu tenho algumas notícias tristes para compartilhar ... nos últimos meses perdemos dois 

indivíduos que dedicaram grande parte de suas vidas para as pessoas que usam CAA e a ISAAC: 

Betty-Jean MacDonald (Findlay), o ex-presidente e Presidente do ISAAC na década de 1990, 

faleceu em Outubro de 2014 e Anne Warrick, membro de longa data e companheira da ISAAC, 

bem como autora de uma publicação importante da ISAAC, faleceu em novembro de 2014. Por 

favor, vejam nesta edição os detalhes dos memoriais para estas duas grandes damas escrito por 

seus amigos da ISAAC. Eu estendo minhas sinceras simpatias aos seus amigos e familiares.  
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Sentiremos muita saudades, porem a sua energia e valiosas contribuições não serão 

esquecidas. 

Enquanto escrevo esta mensagem no dia 5 de dezembro, é o Dia Internacional dos Voluntários 

das Nações Unidas. Este dia reconhece formalmente os esforços de centenas de milhões de 

voluntários em todo o mundo que dão livremente de seu tempo e energia. ISAAC é um grande 

exemplo de voluntariado internacional. Membros da Diretoria Executiva da ISAAC,  membros 

da comissão da ISAAC, representantes de Capítulo e do Conselho da ISAAC e os membros das 

comissões de capítulos da ISAAC de todo o mundo, todos dão livremente de seu tempo e 

energia para a construção de um mundo melhor para a comunicação humana e compreensão. 

Em nome do ISAAC eu quero sinceramente agradecer a todos por seus preciosos presentes e 

elogiá-lo para sua compreensão e paciência com os seus companheiros, seja em sua cidade 

natal, em seu trabalho, ou com os seus colegas do ISAAC em todo o mundo. Estamos todos 

ajudado a construir juntos um forte movimento internacional para promover e apoiar o usuário 

e a ciência da AAC, onde e quando pudermos. 

Olhando para a frente, o próximo ano trará mais oportunidades e desafios: conferências, 

comitês, eventos, e idéias e situações que não tenham sequer ouvido falar ainda! Por favor, 

continuem a ser a chama da mudança, a fonte de novas idéias, e da fonte de calor e carinho 

que você é, seja gentil com o outro, e acima de tudo ter um ano novo saudável e feliz. Forte 

abraço a todos vocês,  

 

Jeff 

 

Jeff Riley 

Presidente da ISAAC 2012 – 2015 

Dezembro 2014 

 

 

 


