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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 processo eleitoral da Seção para o biênio 2020/2021. A
eleição será realizada no dia 13 de dezembro durante o Encontro de Membros. O local e
horário serão divulgados em breve. Os membros profissionais, em dia com suas filiações,
estarão aptos para o voto e serão convocados através do e-mail cadastrado.
Divulgaremos todas as informações sobre o evento em nosso site e em nossas redes
sociais. Leia mais na seção "notícias", que traz também a edição mais recente da
Revista InTech. 
 
Na seção "artigos traduzidos" apresentamos três artigos originalmente publicados na
Revista InTech que foram traduzidos para o português pela ISA São Paulo Section: "Por
que projetos de automação são difíceis de gerenciar" (edição de Mai-
Jun/2018), "Estado do MES na era da manufatura inteligente" e "Veículos Guiados
Automatizados (AGVs) melhoram a produção" (ambos da edição de Jul-Ago/2018). 
 
Na sequência, listamos os últimos treinamentos que serão realizados pela ISA São Paulo
Section em 2018: "Como Implementar com Sucesso Projetos de Automação e
Instrumentação" e "Instrumentação Básica". As inscrições estão abertas. 
 
Por fim, cumprimentamos os novos membros da ISA e os que renovaram suas filiações
nos meses de setembro e outubro:

André Borba
Antônio Carlos Pires Matas
Cleverson Custódio
Edgar Ogava
Edwin Red Estofanero Larico
Enrique Fernandez
Fabrício Oliveira de Andrade
Guilherme Lima Barbarioli

Editorial

https://mailchi.mp/ea3c3511f6af/boletim-isa-so-paulo-setembrooutubro-2018?e=[UNIQID]


João Bosco Pedrossantti
Luiz Augusto Arruda Costa
Luiz Rogério de Freitas Júnior
Maria Aparecida Bottiglieri Savoia
Mônica Santana
Newton de Carvalho Fernandez
Paula Soares
Rafael Borges Batista
Rafael Rocha Fernandes
Raul Braghin
Ricardo Simonacci
Ronaldo Rodrigues
Vinícius Martins

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

Eleição de Diretoria - ISA São Paulo Section -
Biênio 2020/2021 
 
Todos os membros profissionais da ISA, vinculados à Seção
São Paulo e em dia com suas filiações, foram convocados para
a composição de uma chapa para concorrer à eleição de
Diretoria da Seção, biênio 2020/2021. A eleição ocorrerá
durante o Encontro de Membros que será realizado no dia 13
de dezembro de 2018 (local a confirmar).  
Leia mais

Treinamento de Redes Industriais - outubro/2018 
 
A ISA São Paulo Section realizou entre os dias 22 e 26 de
outubro, em São Paulo/SP, o último treinamento de "Redes
Industriais de Comunicação de Dados" de 2018, que contou
com a participação de profissionais de empresas como
Petrobras, Sabesp, Eletronuclear, Raizen, TTSteel do Brasil,
CTecnologia, além de um colaborador do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL). 
Leia mais

ISA São Paulo realiza treinamento de especificação
e dimensionamento de válvulas de controle para a
indústria de processo 

Notícias

http://www.isasp.org.br/noticias/formacao-de-chapa-bienio-20202021.html
http://www.isasp.org.br/noticias/treinamento-de-redes-industriais-outubro2018.html


 
A ISA São Paulo Section realizou entre os dias 25 e 27 de
setembro, em São Paulo - SP, o treinamento "Especificação e
Dimensionamento de Válvulas de Controle para a Indústria de
Processo", ministrado pelo renomado instrutor David
Livingstone Villar Rodrigues. 
Leia mais

Treinamento de Sintonia de Malhas de Controle -
setembro/2018 
 
A ISA São Paulo Section realizou entre os dias 11 e 14 de
setembro, em São Paulo/SP, o treinamento "Sintonia de
Malhas de Controle", que contou com a participação de
profissionais da Braskem e da CBC Indústrias Pesadas.  
Leia mais

Edição da Revista InTech de Set-Out 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

Boletins ISA Distrito 4 na Revista C&I 
 
Confira os Boletins da ISA Distrito 4 (Brasil) na Revista
Controle & Instrumentação n° 238 e 239. O acesso é online e
gratuito!

Por que projetos de automação são difíceis de
gerenciar 
 
A ISA São Paulo Section traduziu o artigo "Por que projetos de
automação são difíceis de gerenciar", escrito por Lee Swindler,
Gerente de Programação da MAVERICK Technologies,
publicado na edição de Mai-Jun/2018 da Revista InTech.

Revista InTech: Artigos Traduzidos

http://www.isasp.org.br/noticias/isa-sao-paulo-section-realiza-mais-um-treinamento-de-valvulas.html
http://www.isasp.org.br/noticias/treinamento-de-sintonia-de-malhas-de-controle-setembro2018.html
http://www.isasp.org.br/como-me-tornar-um-membro-da-isa.html
http://www.isasp.org.br/noticias/ja-disponivel-a-revista-intech-de-set-out-2018.html
https://issuu.com/editora_valete/docs/ci238/12
https://issuu.com/editora_valete/docs/ci239/16


Leia aqui

Estado do MES na era da manufatura inteligente 
 
A ISA São Paulo Section traduziu o artigo "Estado do MES na
era da manufatura inteligente", escrito por Patricia Panchak,
Jornalista independente de negócios e tecnologia, Editora e
Palestrante, publicado originalmente na edição de Jul-
Ago/2018 da Revista InTech. 
Leia aqui

Veículos Guiados Automatizados (AGVs) melhoram
a produção  
 
A ISA São Paulo Section traduziu o artigo "Veículos Guiados
Automatizados (AGVs) melhoram a produção", escrito por Bill
Lydon, Editor-Chefe da Revista InTech, publicado originalmente
na edição de Jul-Ago/2018. 
Leia aqui

Como Implementar com Sucesso Projetos de Automação e Instrumentação 
27 a 29 de novembro de 2018, das 8h30 às 17h30 
São Paulo/SP  (saiba mais)

Próximos Treinamentos ISA São Paulo Section

Inscreva-se!

http://www.isasp.org.br/revista-intech/por-que-projetos-de-automacao-sao-dificeis-de-gerenciar.html
http://www.isasp.org.br/revista-intech/estado-do-mes-na-era-da-manufatura-inteligente.html
http://www.isasp.org.br/revista-intech/agvs-melhoram-a-producao.html
http://www.isasp.org.br/calendario/treinamento-como-implementar-com-sucesso-projetos-de-automacao-e-instrumentacao-nov2018.html
http://www.isasp.org.br/inscricao-para-curso.html


Instrumentação Básica 
03 a 07 de dezembro de 2018, das 8h30 às 17h30 
São Paulo/SP  (saiba mais)

Auto-negociação (Autoneg) 
Por Baumier Automation
 
A auto-negociação é uma capacidade da comunicação
Ethernet para permitir que dois dispositivos conectados
no mesmo link possam trocar informações sobre suas
capacidades de transmissão. Permite que o
equipamento selecione automaticamente a velocidade
correta para conexão, o modo duplex (half duplex ou full
duplex) e o crossing, facilitando a tarefa de
configuração. 
Leia mais

“Security by Design” – uma nova abordagem
para Segurança Cibernética 
Por Westcon Instrumentação Industrial
 
Com os esforços de digitalização das empresas, novos
produtos e serviços são desenvolvidos diariamente. O
novo mercado de digitalização oferece um enorme
potencial para novas soluções em vários setores da
indústria. É fácil comprar hardware de baixo custo e
combiná-lo com aplicativos de código aberto disponíveis
gratuitamente.  
Leia mais

Inscreva-se!

Artigos Técnicos

http://www.isasp.org.br/calendario/treinamento-instrumentacao-basica-out2018.html
https://www.baumier.com.br/index.php/suporte/tecnologia/item/auto-negociacao-autoneg
https://wii.com.br/security-by-design-uma-nova-abordagem-para-seguranca-cibernetica/
http://www.isasp.org.br/inscricao-para-curso.html
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