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Em nossos boletins selecionamos as principais notícias e atividades que a ISA São Paulo
Section oferece aos profissionais de automação industrial, bem como os eventos da ISA
internacional. 
 
Destacamos nesta edição a realização do V Simpósio ISA São Paulo de Automação em
Saneamento, no dia 19 de março de 2019, das 8h às 17h30, em parceria com a Sabesp
e que, pela primeira vez, contará com a parceria também da AESBE (Associação
Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento), que congrega as empresas
responsáveis por cerca de 80% do saneamento no Brasil. 
 
Em sua quinta edição, o Simpósio fará a abertura dos trabalhos da Reunião da AESBE
(CDO), que terá continuidade por mais dois dias. A programação contará com palestras
de algumas das empresas associadas da AESBE. 
 
Garanta seu lugar no evento. As inscrições já estão abertas. Para mais informações,
acesse www.isasp.org.br/simposio.html. As vagas são limitadas.  
 
Se sua empresa quiser participar como patrocinador palestrante e/ou expositor, basta
entrar em contato conosco através do e-mail isasp@isasp.org.br. 
 
Na seção "artigos traduzidos" apresentamos dois artigos originalmente publicados na
Revista InTech que foram traduzidos para o português pela ISA São Paulo
Section: "Padrão de interoperabilidade para automação industrial" (edição de Nov-
Dez/2018) e "Megatendências globais impulsionam a transformação digital em
manufatura" (edição de Set-Out/2018). 
 
Na sequência, listamos os primeiros treinamentos que serão realizados pela ISA São
Paulo Section em 2019. As inscrições estão abertas. 
 
Em "eventos internacionais da ISA" está listado o evento que acontecerá no mês de
maio: ISA Analysis Division Symposium 2019. 
 

Editorial

https://mailchi.mp/35f3771b0129/boletim-isa-so-paulo-janeirofevereiro-357017?e=[UNIQID]
http://www.isasp.org.br/simposio.html
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Por fim, cumprimentamos os novos membros da ISA e os que renovaram suas filiações
nos meses de janeiro e fevereiro:

Benedito Cassio Giacomin
Caio Eduardo Dias Oliveira
Carlos Guapyassu Machado
Carlos Roberto Borges da Costa Junior
Danilo Azevedo
Gustavo Linhares
Henrique Carqueja
Jessica Heluany
Luis Tadeu Lopes de Freitas
Luiz Fernando Mafra Mendes Freitas Santos
Manuel Lopes Gameiro
Mauricio Samuel Homsi
Murilo Parreira Leal
Osvaldo Pereira da Silva
Sandro Carvalho
Tânia Pitarello
William Katz

Boa leitura! 
 
Julio Takai 
Presidente ISA São Paulo Section - 2018/2019

ISA São Paulo renova parceria com a Aquarius
Software por mais um ano para sediar treinamentos 
 
A ISA São Paulo renovou por mais um ano a parceria com a
Aquarius Software para que possamos realizar em sua sede os
treinamentos da Seção no ano de 2019. Para a ISA São Paulo
esta parceria é de extrema importância para que possamos
manter a realização de nossos treinamentos na cidade de São
Paulo e viabilizar um aumento no número de treinamentos
oferecidos. 
Leia mais

Calendário de Treinamentos 2019 
 
Já está disponível o calendário de treinamentos para 2019 da
ISA São Paulo Section. Clique aqui para maiores informações
e se inscreva.

Notícias
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Inscrições abertas para o V Simpósio ISA São
Paulo de Automação em Saneamento 
 
Já estão abertas as inscrições para o V Simpósio ISA São
Paulo de Automação em Saneamento, que será realizado em
19 de março, das 8h às 17h30. Garanta já seu lugar no evento.
Vagas limitadas! 
Leia mais

Edição da Revista InTech de Jan-Fev de 2019 
 
Já está disponível para leitura online a nova edição da
revista InTech. Membros da ISA podem escolher pelo
recebimento de cópia impressa da revista pelo correio. Ainda
não é membro da ISA? Clique aqui e veja como se associar. 
Leia mais

Padrão de interoperabilidade para automação
industrial
 
A ISA São Paulo Section traduziu o artigo "OPC: Padrão de
interoperabilidade para automação industrial", escrito por
Thomas J. Burke, Presidente e Diretor Executivo da Fundação
OPC, publicado na edição de Nov-Dez/2018 da Revista InTech.
Leia aqui

Megatendências globais impulsionam a
transformação digital em manufatura 
 
A ISA São Paulo Section traduziu o artigo "Megatendências
globais impulsionam a transformação digital em
manufatura", escrito por Keith Chambers, Diretor Global do
Portfólio de Gerenciamento de Operações da AVEVA,
publicado originalmente na edição de Set-Out/2018 da Revista
InTech.
Leia aqui

Revista InTech: Artigos Traduzidos

Próximos Treinamentos ISA São Paulo Section
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Redes Industriais de Comunicação de Dados 
18 a 22 de março de 2019, das 8h30 às 17h30 
São Paulo/SP  (saiba mais)

Aprovando Projetos de Automação com Bases Financeiras 
25 e 26 de março de 2019, das 8h30 às 17h30 
São Paulo/SP  (saiba mais)

ISA Analysis Division Symposium 2019 
 
05 a 09 de maio de 2019 
Galveston Island Convention Center 
Galveston, TX, USA 
 
Saiba mais em: https://bit.ly/2CRckNn 
 

Inscreva-se!

Inscreva-se!

Eventos Internacionais da ISA

Contato
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