
Editorial

Iniciamos este segundo semestre realizando um encontro sobre Segurança Cibernética
Industrial que reuniu especialistas convidados e atentou para as principais diferenças entre
TI (tecnologia da informação) e TO (tecnologia da operação). O segundo encontro foi sobre
Transformação Digital no Setor de Energia, que contou com sete empresas
patrocinadoras e com o apoio da diretoria de engenharia e de TI da AES Eletropaulo. Confira
em "Notícias" como foram as palestras e debates destes encontros.

  
O Comitê Técnico da ISA São Paulo está agora a todo vapor trabalhando para realizar dois
novos encontros: Tendências Tecnológicas de Sistemas SCADA e Historiadores, no
próximo dia 18/10 na USP, e o IV Simpósio de Automação em Saneamento, no dia 07/11
na Sabesp. As inscrições já estão abertas, leia abaixo como realizá-las.

  
A ISA está em processo de eleições para novo presidente mundial. Esse ano, um dos
candidatos é o brasileiro Antonio Alves, residente no Canadá. Entendo ser uma ótima
chance para tornar a ISA ainda mais internacional. Confira em "Notícias" como votar!

  
Aproveitamos para cumprimentar os membros que se filiaram ou renovaram suas filiações
em julho e agosto deste ano:

Alexandre Brincalepe Campo
Alexandre Castro
André de Oliveira Borba
Antonio Carlos Pires Matas
Carlos Eduardo de Bedia
Claudio Garcia
Cleverson Custódio
Francisco Nakamoto
Gregório Balbino da Silva
Jeckson do Nascimento
Luiggi Priolli
Maurício Rodrigues Costa
Newton de Carvalho Fernandez
Osvaldo Pereira Junior
Ricardo Simonacci
Rogério Nascimento
Rogério Regis Bazan
Tarciso Martins
Thiago Sousa Silva
Vinicius J. G. Nunes
Wilson Presutti Ferreira Jr.

Não deixem de aproveitar as vantagens de ser um membro da ISA, confiram os benefícios
em nosso site: www.isasp.org.br.

  
Boa leitura!

  
Ana Cristina Rodrigues

 Presidente ISA São Paulo Section - 2016/2017
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Próximo Evento

Inscrições abertas
 (saiba mais)

Próximas Palestras Técnicas

Sistemas SCADA e Historiadores de Dados
 18 de outubro de 2017, das 18h às 21h

 Auditório da Engenharia Elétrica da USP, São Paulo/SP
 (saiba mais)

Desempenho e Diagnósticos de Malhas de Controle
 22 de novembro de 2017, das 18h às 21h

 Auditório da Engenharia Elétrica da USP, São Paulo/SP
 (saiba mais)

Próximos Treinamentos
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ISA São Paulo realiza II Encontro Técnico na AES
Eletropaulo

O evento realizado na AES Eletropaulo em 1° de
setembro teve como tema principal a Transformação Digital.
Em sua segunda edição, o evento teve sete palestras técnicas

Instrumentação Básica
 18 a 22 de setembro de 2017, das 8h30 às 17h30

 São Paulo/SP  (saiba mais)

Segurança em Máquinas e Equipamentos - NR-12
 26 a 28 de setembro de 2017, das 8h30 às 17h30

 São Paulo/SP  (saiba mais)

Sintonia de Malhas de Controle
 02 a 05 de outubro de 2017, das 8h30 às 17h30

 São Paulo/SP  (saiba mais)

Aplicando a Norma IEC61131 na Programação de CLPs e
SDCDs

 16 a 20 de outubro de 2017, das 8h30 às 17h30
 São Paulo/SP  (saiba mais)

Válvulas de Controle: Especificação e Dimensionamento
 24 a 26 de outubro de 2017, das 8h30 às 17h30

 São Paulo/SP  (saiba mais)

Notícias

http://emkt.isasp.org.br/emkt/tracer/?2,4464757,cdc19779,3fe9,12
http://emkt.isasp.org.br/emkt/tracer/?2,4464757,cdc19779,3fe9,5
http://emkt.isasp.org.br/emkt/tracer/?2,4464757,cdc19779,3fe9,6
http://emkt.isasp.org.br/emkt/tracer/?2,4464757,cdc19779,3fe9,7
http://emkt.isasp.org.br/emkt/tracer/?2,4464757,cdc19779,3fe9,8
http://emkt.isasp.org.br/emkt/tracer/?2,4464757,cdc19779,3fe9,7
http://emkt.isasp.org.br/emkt/tracer/?2,4464757,cdc19779,3fe9,9
http://emkt.isasp.org.br/emkt/tracer/?2,4464757,cdc19779,3fe9,7
http://emkt.isasp.org.br/emkt/tracer/?2,4464757,cdc19779,3fe9,10
http://emkt.isasp.org.br/emkt/tracer/?2,4464757,cdc19779,3fe9,7
http://emkt.isasp.org.br/emkt/tracer/?2,4464757,cdc19779,3fe9,11
http://emkt.isasp.org.br/emkt/tracer/?2,4464757,cdc19779,3fe9,7


e quatro expositores e contou com a participação de cerca de
120 pessoas, entre colaboradores da AES Eletropaulo,
integradores, empresas de engenharia e fabricantes de
tecnologia de automação e de sistemas de gestão.
Leia mais

ISA São Paulo promove encontro de especialistas
em segurança cibernética industrial

Em evento realizado no dia 30 de agosto no Anfiteatro da
Engenharia Elétrica da USP quatro especialistas convidados
apresentaram e debateram o tema de Segurança Cibernética
Industrial. 
Leia mais

Eleições de Líderes da ISA

No dia 1° de setembro começaram as Eleições (Ballot) para
vários cargos de liderança da ISA mundial, incluindo o cargo
de Presidente. Para votar acesse o link na página principal da
ISA.
Leia mais

ISA São Paulo realiza com sucesso mais um
Treinamento de Redes Industriais

Foi realizado entre os dias 14 e 18 de agosto, em São
Paulo/SP, o treinamento de Redes Industriais de Comunicação
de Dados, que contou com a participação de onze profissionais
e foi ministrado pelo renomado instrutor Paulo Roberto Frade
Teixeira.
Leia mais

Confira a nova edição da Revista InTech

A edição bimestral de julho/agosto já está disponível online. A
Revista InTech é um benefício exclusivo para membros da ISA,
que recebem pelos correios uma cópia impressa ou podem
acessá-la pelo site da ISA.
Leia mais

Boletim da ISA na Revista Controle &
Instrumentação

Confira o boletim das seções da ISA no Brasil (Distrito 4) na
edição da Revista Controle & Instrumentação n° 228. O acesso
é online e gratuito!
Leia mais
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2017 Process Control and Safety Symposium and
Exhibition & 2017 International Instrumentation
Symposium

6 a 9 de novembro de 2017
 Houston, Texas, EUA

Saiba mais em: www.isa.org/pcs2017.

      

   

    

 
    Apoio:

     

Próximo Evento Internacional da ISA

 Contato

International Society of Automation
 

Setting the Standard of Automation
  

ISA São Paulo Section
 Tel.: +55 (11) 3280-0400
 isasp@isasp.org.br

Acompanhe online as notícias da ISA São Paulo Section!

Facebook Linkedin Website Contato

Patrocinadores

Quero encaminhar essa mensagem para meus contatos, acesse este link.

Não deseja mais receber nossas mensagens? Acesse este link.
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