...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
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International Partnerships, ISAAC International
Financial

Mensagem da Presidenta
Querida família ISAAC,
É com grande prazer que escrevo esta primeira mensagem como
Presidente do ISAAC, apesar deo estranho novo lugar em que nos
encontramos. 1 ° de janeiro de 2020 parece anos-luz atrás,pois muita
coisa mudou desde então. ... Lembro-me de como todos estávamos
animados, pois a simetria de 20/20 soa muito positiva - o ano da "visão
perfeita" -mas então a pandemia global COVID-19 aconteceu. Trouxe o
mundo para uma paralisação, criando mudanças tectônicas em como
entendemos tudo ao nosso redor.Nosso vocabulário aumentou com novos
termos, como distanciamento social, imunidade de rebanho e bloqueio
(lockdown). Estamos unidos em todo o mundo como membros da aldeia
global, criando um senso de solidariedade enquanto enfrentamos um
inimigo moderno mortal: o coronavírus.
A prevenção da propagação do vírus resultou em regras rígidas de
bloqueio que mudou nosso dia a dia, com mobilidade restrita e
oportunidades de viagens,perturbou o trabalho e os horários domésticos,
reduziu a atividade econômica e o crescimento, e em alguns contextos, a
pobreza e a desigualdade social exacerbaram. Pela primeira vez na
história do ISAAC, tivemos que adiar nossa conferência bienal, que foi
planejado para a idílica Cancún no México, já que as viagens
internacionais são restritas.Sanitização, uso de máscara, compras online,
webinars e espera por uma vacina tornou-se parte de nossas rotinas
diárias, o chamado "novo normal."
Conforme a pandemia se desenvolve, com regras de bloqueio mais rígidas
em muitos países devido a segunda onda, é crucial fazer um balanço dos
desafios atuais, planejar nossas respostas e refletir sobre como
gostaríamos de reagir individualmente e entre março de 2019 dezembro de
2020 coletivamente. Podemos nos envolver com esta oportunidade de um
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pespectiva do termômetro ou do termostato. Pessoas do termômetro são
aquelas pessoas que medem a temperatura ambiental ao redor deles - e
fazem um relatório sobre isso. Eles são os indivíduos que podem esperar
que planos sejam feitos para eles, muitas vezes sentindo-se vítimas
indefesas deste inimigo corona invisível. Pessoal do termostato, por outro ,
são aqueles indivíduos que “administram e controlam” o calor. Termostatos
são projetado para manter o calor igual - quando as coisas estão muito
quentes, o termostato resfria e, quando as coisas estão muito frias, o
termostato aquece. Por enquanto um termômetro mede apenas a
temperatura, o termostato a mantém.
Então, o que os termômetros e termostatos têm a ver com o ISAAC? a
resposta curta é - tudo!! A pandemia está causando mais perguntas do que
respostas. Lembrou a todos nós que a única variável constante é a
mudança. Tem reações emocionais intensificadas como medo, ansiedade,
depressão e culpa - mas também resiliência. Trouxe à tona a importância
de implementar bem planos planejados e oportunos para limitar o impacto
em nossa organização e entre nossos membros, pois não temos dúvidas
de que o ISAAC tem tudo a ver com nossos membros. Eu quero certificar
de que o novo Conselho Executivo do ISAAC está repleto de ideias e
planospara 2021-2022, que compartilharemos com você no momento
oportuno. Estamos prontos e dispostos a servir nossa família ISAAC e são
gratos pela oportunidade que você tem dado a nós. Também estamos
trabalhando a todo vapor para planejar a conferência de 2021. Nós
também queromos agradecer ao Conselho Executivo anterior por
estabelecer uma base sólida sobreque podemos construir.
Conforme 2020 chega ao fim, quero encorajar todos os nossos membros a
garantir que enfrentamos esta tempestade global COVID-19 com uma
atitude de termostato positiva, encontrando nosso propósito e vocação
única. Embora não estejamos todos no mesmo barco, estamos tudo na
mesma tempestade. Que cada um de nós aprenda como garantir que
nossos barcos sejam robusto o suficiente para suportar as ondas, e como
virar nossas velas contra o vento,que enfrentemos o novo ano que se
aproxima com energia e força renovadas!
Até então,

Juan
Juan Bornman
Presidenta, 2020-2022
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