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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,  

 

 

Mensagem do Presidente 
 
Cara Família ISAAC, 
“We had joy, we had fun, we had seasons in the sun…” (“Nós nos divertimos, nos 
divertimos, tivemos temporadas de sol ...”) 
Terry Jacks cantou essas letras pela primeira vez em 1974, seguido por Westlife 
em 1999, Nirvana em 2004 e agora em 2021 é a nossa vez! 
 
Setembro é o mês em que as estações mudam. Alguns de nós ainda estão 
abraçando Verão, quando nos sentimos energizados e contentes por testemunhar 
uma nova vida se desenrolando no verde intenso das folhas. Alguns de nós estão 
tentando gastar o máximo de tempo ao ar livre para sentir e saborear o sol 
quente em nossos ombros. 
 
Outros de nós estão abraçando o outono, pois os dias mais frios nos lembram que 
é uma temporada para se preparar para o inverno que se aproxima, para 
aproveitar ao máximo os últimos raios de luz do sol e observar com admiração 
enquanto as folhas se transformam em ouro. Alguns de nós precisaremos deixe 
cair folhas mortas - mas alguns de nós podem brotar novos galhos. 
 
Não importa a estação, este é o momento de estar atento às mudanças 
constantes e que assim como as estações, também estamos mudando para 
sempre. É a época de refletir. Reimagine. Reinício. Restaurar. 
Portanto, não é surpresa que no ISAAC também vimos mudanças com o Evento 
ISAAC Connect - e cara, nós nos divertimos! Foi realmente um momento para 
abraçando e celebrando as novas oportunidades que a pandemia de COVID-19 
trouxe para a mesa. Conseguimos nos conectar de novas maneiras e oferecer não 
foi capaz de comparecer a um evento ao vivo do ISAAC no passado, uma amostra 
de por que é assim especial quando a família ISAAC se reúne! 
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Setembro também nos leva a outubro - e todos sabem que esse outubro é 
sinônimo de mês de Conscientização AAC! Este é o mês mais importante em 
nosso calendário, pois pretendemos quebrar estereótipos e superar preconceitos 
em relação ao AAC. É quando buscamos coletivamente criar uma melhor 
compreensão de o que é AAC. Não é apenas uma estratégia, um método ou um 
sistema - é uma voz. 
 
O Oxford English Dictionary descreve "voz" como "som formado na laringe etc., e 
pronunciado pela boca. ” Esta definição é um exemplo perfeito de quão 
inadequada definições de dicionário são! Todos nós sabemos que ter uma voz é 
muito mais do que isso! A voz dá poder e agência quando os indivíduos percebem 
que o que eles têm para dizer tem valor. A voz cria confiança - é uma forma de 
expressar crenças e de resolver conflito. É muito mais do que apenas expressar 
desejos e necessidades! 
 
Na África, temos um ditado que diz que os pássaros cantam não porque têm 
respostas, mas porque eles têm músicas. Que isso seja verdade também para 
todos os membros do ISAAC. Vamos todos cantar a música que se encaixa em 
nossa voz única. Estou ansioso para ver como membros de todo o mundo 
interpretarão o Mês de Conscientização da AAC e todos os ideias criativas que 
surgem! Nossas campanhas de Conscientização AAC de outubro também 
fornecem o cenário perfeito para o mês anual de conscientização sobre a 
deficiência das Nações Unidas em Novembro com o tema adequado, “Removendo 
barreiras para criar um ambiente inclusivo e sociedade acessível para todos. ” 
 
A vida está cheia de estações. Nada permanece constante - na verdade, sempre 
foi dito que a única coisa constante na vida é a mudança. A queda das folhas 
secas funciona como um sinal para os verdes que chegam, então faça com que 
cada momento de sua vida conte! Lutar por as coisas que te trazem alegria! O pôr 
do sol de cada estação traz a promessa de um novo amanhecer na próxima 
temporada. Portanto, independentemente da estação do ano que você encontrar 
você mesmo, possa refletir e exclamar maravilhado: “Tivemos alegria, nós nos 
divertimos, tivemos temporadas de sol ... ” 
 
Juan 
 
Juan Bornman 
 
Presidente do ISAAC 2020-2022 


