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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 o início dos preparativos para o IV Encontro Técnico na Enel,
que será realizado no dia 6 de novembro de 2019, em Barueri / SP. 

Destacamos também a renovação do patrocínio oficial da WAGO à ISA São Paulo
Section. Veja mais na seção "notícias".

Se sua empresa quiser patrocinar a ISA São Paulo Section, basta entrar em contato
conosco através do e-mail isasp@isasp.org.br.

Na sequência, listamos os treinamentos previstos para os próximos meses, incluindo os
treinamentos IC32 e IC33, 1ª e 2ª etapas do Programa de Certificação Profissional da
ISA em Segurança Cibernética. As inscrições estão abertas.

Em "eventos internacionais da ISA" está listado o evento que acontecerá no mês de
novembro, ISA Process Industry Conference (PIC).

Por fim, cumprimentamos os novos membros da ISA e os que renovaram suas filiações
nos meses de julho e agosto:

André Nogueira de Sá
Antonio Tomé Guerra
João Batista Mello
João Polo Pereira
Leandro José Rabay
Osvaldo Conegundes
Rafael Rocha Fernandes
Raphael Quachio
Renata Cardoso
Renata Samara

Editorial
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Boa leitura!

Ricardo Simonacci
Diretor de Marketing e Eventos

ISA São Paulo realiza mais um treinamento sobre
especificação de válvulas de controle

A ISA São Paulo Section realizou entre os dias 20 e 22 de
agosto de 2019, em São Paulo/SP, o treinamento de
Especificação e Dimensionamento de Válvulas de Controle
para a Indústria de Processo. Ministrado pelo instrutor David
Livingstone Villar Rodrigues, profissional com experiência de
mais de quatro décadas no assunto, o treinamento apresentou
aos participantes a correta especificação e dimensionamento
das válvulas de controle com o objetivo de evitar as falhas que
afetam diretamente o desempenho dos sistemas de controle de
processos industriais.
Leia mais

Confirmada a quarta edição do Encontro Técnico
no setor de energia

A ISA São Paulo Section deu início aos preparativos para a
quarta edição do Encontro Técnico no setor de energia, em
parceria com a Enel, que será realizado no dia 06 de novembro
de 2019, em Barueri / SP. Os temas a serem tratados no
evento foram cuidadosamente escolhidos pela Diretoria da ISA
São Paulo e Gerência de Automação da Enel: Soluções para
Melhoria na Eficiência; Tecnologias Habilitadoras para Indústria
4.0; Soluções em Gestão de Ativos; Machine Learning;
Analytics e Digitalização.
Leia mais

WAGO renova patrocínio com a ISA-SP por mais
um ano
 
A empresa WAGO renovou este mês o patrocínio com a ISA
São Paulo Section por mais um ano. A WAGO, presente nos
mais variados segmentos e aplicações, como industrial,
automotivo, construção, automação predial, metroferroviário,
alimentício, químico, processos, iluminação, entre outros,
graças ao seu extenso portfólio de produtos e soluções em
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automação, patrocina a ISA São Paulo Section desde 2018,
sendo parceira constante e fundamental em nossos eventos.
Leia mais

Treinamento realizado pela ISA São Paulo une
teoria e demonstrações práticas dos protocolos de
comunicação
 
Entre os dias 05 e 09 de agosto de 2019, foi realizada mais
uma turma do treinamento de Redes Industriais de
Comunicação de Dados em São Paulo / SP. O treinamento,
ministrado pelo instrutor Paulo Roberto Teixeira, além de
proporcionar aos participantes conhecimentos básicos sobre as
principais redes industriais utilizadas nas indústrias de
manufatura e de processos contínuos, conta também com
demonstrações práticas de cada protocolo de rede industrial
abordado.
Leia mais

Edição da Revista InTech de Jul-Ago 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? Acesse nosso site e veja como se
associar.
Leia mais

Aprovando Projetos de Automação com Bases Financeiras
02 e 03 de outubro de 2019, das 8h30 às 17h30
São Paulo/SP (saiba mais)

Próximos Treinamentos ISA São Paulo Section

Inscreva-se!
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Instrumentação Analítica
21 a 25 de outubro de 2019, das 8h30 às 17h30
São Paulo/SP (saiba mais)

Medição de Vazão: Teoria e Demonstração Prática
28 de outubro a 1º de novembro de 2019, das 8h30 às 17h30
São Paulo/SP (saiba mais)

Inscreva-se!

Inscreva-se!
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Redes Industriais de Comunicação de Dados
04 a 08 de novembro de 2019, das 8h30 às 17h30
São Paulo/SP (saiba mais)

Usando as Normas ISA/IEC 62443 para proteger seus Sistemas de Controle (IC32)
Using the ISA/IEC 62443 Standards to Secure Your Control Systems (IC32)
14 e 15 de outubro de 2019, das 9h00 às 17h00
São Paulo/SP (saiba mais)

Avaliação da Segurança Cibernética de Sistemas IACS Novos ou Existentes (IC33)
Assessing the Cybersecurity of New or Existing IACS Systems (IC33)
16 a 18 de outubro de 2019, das 9h00 às 17h00
São Paulo/SP (saiba mais)

Inscreva-se!

Programa de Certificação da ISA em Segurança Cibernética

Inscreva-se!
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Usando as Normas ISA/IEC 62443 para proteger seus Sistemas de Controle (IC32)
Using the ISA/IEC 62443 Standards to Secure Your Control Systems (IC32)
04 e 05 de novembro de 2019, das 9h00 às 17h00
Salvador/BA (saiba mais)

Avaliação da Segurança Cibernética de Sistemas IACS Novos ou Existentes (IC33)
Assessing the Cybersecurity of New or Existing IACS Systems (IC33)
06 a 08 e novembro de 2019, das 9h00 às 17h00
Salvador/BA (saiba mais)

ISA Process Industry Conference (PIC) 

04 a 07 de novembro de 2019
The Westin Houston, Memorial City
Houston, Texas, USA

Saiba mais em: https://isaautomation.isa.org/pic2019/
 

International Society of Automation

Setting the Standard of Automation

ISA São Paulo Section

Tel.: (11) 3280-0400

www.isasp.org.br

isasp@isasp.org.br

Acompanhe online as notícias da ISA São Paulo Section!

Inscreva-se!

Eventos Internacionais da ISA

Contato
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