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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. 
 
Nesta edição, destacamos o Evento de Confraternização da Seção, realizado em 13 de
dezembro, na Pizzaria Speranza em Moema, São Paulo. Na ocasião foi realizada também
a Eleição de Diretoria para o biênio 2020/2021. Foi eleita a chapa composta por Ricardo
Simonacci (Presidente), Alessandro Mauro (Tesoureiro), Carlos Gury (Secretário) e
Tarciso Martins (Delegado). Leia mais na seção "notícias", que traz também a edição
mais recente da Revista InTech. 
 
Destacamos também 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. 
 
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 um artigo originalmente publicado na
Revista InTech, edição de Set-Out/2018, que foi traduzido para o português pela ISA São
Paulo Section: "Monitoração de separação de água de condensação permite a
manutenção preditiva". 
 
Aproveitamos para informar que, em breve, divulgaremos as datas de nossos
treinamentos para 2019. Fique ligado em nosso site e redes sociais. 
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Por fim, cumprimentamos os novos membros da ISA e os que renovaram suas filiações
nos meses de novembro e dezembro:

Alessandro Mauro
André Luiz Souza Ortigosa
Bruno Bega
Carlos Eduardo Rodrigues Mandolesi
Carlos Roberto Banzatto
Darci Santos da Rocha Ferreira
Flavio Carvalho Silva
Graziano Itri
Jackson Almeida Viana
João Paulo Freitas Marques
Julio Takai
Juvenal Farias de Sousa Júnior
Luiz Carlos Rodrigues Moraes
Luiz Egreja
Mannaly Azevedo
Marcio Antonio de Lima
Marcos Salazar Francisco
Mauro Mansano
Nathan Xavier
Nivaldo Julio Barbosa
Raimundo Alves Melo
Rodrigo Marcelino Fernandes Oliveira
Tarciso Martins
Vasco do Amaral Rocha Junior
Vicente Ferreira de Lucena Junior

Entraremos em recesso no dia 22 de dezembro e retornaremos as nossas atividades
em 07 de janeiro de 2019. Desejamos a todos um Feliz Natal e um excelente 2019! 
 
Boa leitura! 
 
Julio Takai 
Presidente ISA São Paulo Section - 2018/2019

Participe como patrocinador palestrante e/ou
expositor do V Simpósio ISA São Paulo de
Automação em Saneamento 
 
A ISA São Paulo Section realizará o V Simpósio de Automação
em Saneamento, no dia 19 de março de 2019, das 8h às
17h30, em parceria com a Sabesp e, 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

Notícias



Brasil. Sua empresa quer participar como patrocinador
palestrante e/ou expositor? Entre em contato conosco através
do e-mail isasp@isasp.org.br. 
Leia mais

Evento de Confraternização ISA São Paulo 
 
A ISA São Paulo Section realizou na noite de 13 de dezembro
na Pizzaria Speranza, localizada em Moema, seu evento de
confraternização de 2018 para membros, patrocinadores e
convidados. Durante o encontro foi realizada a eleição para
nova Diretoria, referente ao biênio 2020-2021.  
Leia mais

Claudio Makarovsky ministra treinamento em São
Paulo 
 
A ISA São Paulo Section realizou nos dias 29 e 30 de outubro,
em São Paulo/SP, o treinamento de "Aprovando Projetos de
Automação com Bases Financeiras", que contou com a
participação de profissionais das empresas Sabesp, Dune
Engenharia e Sistemas e Aquarius Software. O
instrutor Cláudio Makarovsky é Corporate Account Manager da
Siemens e ISA Senior Member.  
Leia mais

Edição da Revista InTech de Nov-Dez de 2018 
 
Já está disponível para leitura online a nova edição da
revista InTech. Membros da ISA recebem uma cópia impressa
da revista pelo correio. Ainda não é membro da
ISA? Clique aqui e veja como se associar. 
Leia mais

Boletim ISA Distrito 4 na Revista C&I 
 
Confira o Boletim da ISA Distrito 4 (Brasil) na Revista Controle
& Instrumentação n° 240. O acesso é online e gratuito!
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Monitoração de separação de água de
condensação permite a manutenção preditiva 
 
A ISA São Paulo Section traduziu o artigo "Monitoração de
separação de água de condensação permite a manutenção
preditiva", escrito por Tom Bass, Diretor de Gerenciamento de
Produtos Wireless da Emerson Automation Solutions,
publicado na edição de Set-Out/2018 da Revista InTech.
Leia aqui

Entraremos em recesso no dia 22 de dezembro e retornaremos as nossas atividades
em 07 de janeiro de 2019.
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