...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
de 2021
Conference 2020, ISAAC International Abril
Partnerships,
ISAAC International Financial Audit
Mensagem do Presidente
Querida família ISAAC,
“Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos, foi a era da sabedoria,
era a era da tolice ... era a estação da luz, era a estação da
escuridão, foi a primavera da esperança, foi o inverno do desespero. ”
Pode ser verdade que Charles Dickens escreveu essas palavras em 1859 e não em
2021?Pode ser verdade que "A Tale of Two Cities" se passa na Revolução Francesa e
não na pandemia global COVID-19?
Este romance de Dickens apresenta o mesmo paradoxo que estamos vivenciando
atualmente em todo o mundo. Como 2020 entrou em 2021 - principalmente sem o
brilho ou glamour, sem a celebração despreocupada em multidões - fomos
confrontados com o realidade absoluta de que o coronavírus, agora acompanhado por
uma coleção de novos variantes, ainda estao conosco. A história está dando uma nova
guinada, marcando uma era diferente de qualquer outra. Em algumas partes do
mundo, é realmente o melhor dos tempos, com programas de vacinação sendo
implementados de forma eficaz, enquanto em outras partes do mundo, o os programas
de vacinação são prejudicados pela corrupção. Para alguns de nós, a tecnologia é
tornando nossas vidas mais fáceis, permitindo a interação online, ensino híbrido e
global rede por meio de uma infinidade de aplicativos, enquanto a escassez de
dispositivos,dados caros e redes de eletricidade instáveis causam um atoleiro diário
paraoutros. Alguns de nós vêem luz e esperança, outros vêem escuridão e desespero….
Algumas pessoas são mais otimistas e esperançosas por natureza, o "copo meio cheio"
tipos, mas mesmo estes otimistas precisam de um pouco de garantia de vez em
quando, que as coisas vão Março de 2019 abril de 2021 melhorar. Há dias em que
todos nos sentimos oprimidos, exaustos e prontos para desistir.
Em 2021, a esperança é nossa arma mais poderosa. É uma escolha que fazemos - um
lembrete que vamos ficar mais fortes. Decidimos confiar na vida. A história está cheia
de inspiração atos de homens e mulheres - e nós, também, temos os recursos internos
para lidar com tudo o que vier em nosso caminho. A esperança leva a expectativas
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positivas; é um catalisador para mudança. Às vezes, é aquela pequena faísca que tem o
potencial de nos puxar das profundezas do desespero. Às vezes é como um maremoto
que passa por cima de nós, com força suficiente para compartilhar com outras pessoas
ao nosso redor. Não há quase nada melhor que podemos fazer pelos outros. Seja qual
for a causa, a esperança tem o poder de fazer você fazer o impossível. É como uma
estrela - não podemos ver quando o sol brilha intensamente, mas podemos quando a
noite está mais escura - ajudando-nos a ver em meio a toda a escuridão em volta de
nós.
A esperança nos lembra que não estamos sozinhos. Nossa família ISAAC é um exemplo.
Hoje precisamos pensar, trabalhar e cuidar uns dos outros. Como uma organização de
membros voluntário, fomos chamados para ser inovadores, para fazer coisas diferente,
e precisamos atender a essa chamada. Decidimos combinar o poder deesperança com a
de ação. O evento global, ISAAC Connect, é um exemplo de uma oportunidade de
lançar nossa esperança com sonhos para o futuro. Nesta temporada quando as viagens
internacionais são restritas, ficamos entusiasmados com as oportunidades oferecido
pela tecnologia, pois confiamos que mais membros da ISAAC de todo o mundo poderá
se juntar a esta incrível oportunidade de se conectar, compartilhar e network sem os
desafios físicos e financeiros causados por conferências presenciais para alguns de
nossos membros. Temos grandes expectativas para este evento.
Madre Teresa nos lembrou que a vida é uma oportunidade - que devemos nos
beneficiar a partir dela; é uma luta e devemos aceitá-la como tal; é uma música, que
devemos cantar; uma aventura, que devemos fazer; um jogo que devemos jogar;
beleza, que devemos admirar; uma promessa que devemos cumprir. Eventualmente
tudo vai se encaixar. Afinal, H.O.P.E. é um acrônimo para "Tenha somente Expectativas
positivas!"
Nestes tempos, vamos concluir com outro clássico, "Crime e Castigo", em
que Fiodor Dostoievski escreveu quase profeticamente:
“Mas esse é o começo de uma nova história - a história da renovação gradual de um
homem ... de sua passagem de um mundo para outro, de sua iniciação em um novo
vida desconhecida. Isso pode ser o assunto de uma nova história, mas nossa história
atual terminou. ”
Que sua nova história seja preenchida com luz e esperanca (H.O.P.E.)

Juan
Juan Bornman
ISAAC Presidente 2020 -2022
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