
Editorial

Estamos prestes a encerrar mais um ano de atividades da Seção São Paulo da ISA.
Queremos agradecer a todos que estiveram presentes em nossos treinamentos e
encontros técnicos deste ano, onde tivemos a oportunidade de nos atualizarmos
tecnicamente e de trocarmos ideias e experiências com outros profissionais do setor de
automação.

  
A palestra sobre Sistemas SCADA e Historiadores realizada no dia 18/10 na USP
contou com quatro palestrantes experientes e um painel com usuários de grandes
empresas dos setores de alimentos, de saneamento, de petróleo e gás. 

  
A quarta edição do Simpósio de Automação em Saneamento, realizada no último dia
07/11 em parceria com a Sabesp, contou com a presença de 350 participantes, 14
palestras técnicas e um painel sobre IoT e Indústria 4.0 que encerrou o evento com uma
ótima participação do público presente.

  
É hora de celebrar com os membros da ISA e parceiros da Seção São Paulo mais um
ano de nossas atividades. Enviaremos um convite para que participem do Happy-Hour
de Confraternização da ISA São Paulo, reserve o dia 06/12 em sua agenda.
Esperamos por vocês!

  
Confira ainda neste Boletim mais detalhes sobre esta e outras Notícias, uma seleção
de Artigos da Revista InTech traduzidos pela ISA São Paulo e o calendário dos
nossos Próximos Treinamentos.

  
Aproveitamos para cumprimentar os novos membros da ISA e os que renovaram suas
filiações desde setembro até o momento:

Alessandro Mauro
Cesar Cassiolato
Claudio Rodrigo Torres
Elmer Rocha
Edwin Red Estofanero Larico
Emerson Antonio Ribeiro
Erik Maran
Geraldo Cândido de Azevedo Neto
Hugo Bertolassi
Januário Gorga
Jessica Barbosa Heluany
Jorge Luiz Alves da Silva Junior
Juliana Gutierrez
Julio Takai
Michael Silva Vieira
Mônica Santana
Nelson Mimura
Paulo Luiz da Silva



Fazendo a diferença na vida dos jovens através
da mentoria

Claudio Garcia, Ph.D., Professor Assistente da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo e membro da ISA
São Paulo Section, ajudou a organizar uma visita a três
fábricas da Siemens em São Paulo, para quinze de seus
alunos que estão cursando Engenharia Elétrica no final do
ano passado e foi destaque no boletim da ISA & Automation
Federation deste mês.

 Leia mais

4ª edição do Simpósio de Automação em
Saneamento supera expectativas

Em 7 de novembro, a ISA São Paulo Section, com o apoio
da Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio
Ambiente da Sabesp, realizou o IV Simpósio de Automação
em Saneamento no Espaço Vida da Sabesp, Complexo
Ponte Pequena em São Paulo / SP. Novamente sucesso de
público, com 350 participantes, o encontro reuniu
profissionais da Sabesp e de empresas ligadas ao setor de
saneamento e contou com  apresentações de cunho técnico
e estudos de caso das empresas patrocinadoras e
apoiadoras do evento, além é claro, de apresentações da
própria Sabesp e da ISA.
Leia mais

Encontro da ISA em Tampa reúne líderes de
todo o mundo

O Encontro dos Líderes de Outono da ISA (FLM - Fall
Leaders Meeting) reuniu membros e líderes de mais de 130
seções de todo o mundo no final do mês de outubro, em
Tampa, na Flórida. O Encontro avaliou o estado da
Sociedade, planejou estratégias e ações para melhorar os
resultados operacionais, conduziu sessões de treinamento
para novos líderes, celebrou conquistas e reuniu os comitês
de normas técnicas.
Leia mais

Raphael Bertin S. D. Perci
Ronaldo Rodrigues
Vinícius Martins

  

Boa leitura!
  

Ana Cristina Rodrigues
 Presidente ISA São Paulo Section - 2016/2017
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Realizada Conferência de Líderes da ISA Distrito
4 em Campinas

Nos dias 16 e 17 de setembro as seções da ISA do Brasil se
reuniram na Conferência de Lideranças do Distrito 4 (DLC -
District Leadership Conference), na cidade de Campinas/SP.
A reunião contou com a participação de líderes das seções
Bahia, Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro, São
Paulo, Sertãozinho e Estudantil UNISAL, além do vice-
presidente e da vice-presidente-eleita do Distrito 4.
Leia mais

Realizado mais um treinamento sobre
especificação de válvulas de controle

A ISA São Paulo Section realizou entre os dias 24 e 26 de
outubro, em São Paulo/SP, o treinamento de especificação e
dimensionamento de válvulas de controle para a indústria de
processo, que contou com a participação de seis
profissionais e foi ministrado pelo renomado instrutor David
Livingstone Villar Rodrigues.
Leia mais

Confira os Boletins ISA nas últimas edições da
Revista Controle & Instrumentação 

Confira os Boletins da ISA Distrito 4 (Brasil) na Revista
Controle & Instrumentação nas edições n° 229 e nº 230. O
acesso é online e gratuito!

Já disponível a edição da Revista InTech de
Set/Out 2017

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

Novas diretrizes ISA para gerenciar um
programa de calibração

A ISA São Paulo Section traduziu o artigo "Novas
diretrizes ISA para gerenciar um programa de
calibração", publicado na revista InTech de Set-Out /2017.
Escrito pelo presidente da norma ISA105, Jim Federlein, o
artigo apresenta a nova prática recomendada ISA-

Artigos traduzidos da Revista InTech
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RP105.00.01-2017, Management of a Calibration Program
for Industrial Automation and Control Systems, para
procedimento adequado de calibração em sistemas de
controle e automação industrial (IACS).

 Leia aqui

Os sete aspectos especiais dos projetos de
automação para gerentes de projeto

A ISA São Paulo Section traduziu o artigo "Os sete aspectos
especiais dos projetos de automação para gerentes de
projeto", publicado na revista InTech de Nov-Dez /2016.
Escrito por Dzhamshid Safin, o artigo compara os aspectos
do gerenciamento de projetos quando se trata de um projeto
de automação. Será que muda muita coisa?

 Leia aqui

Drones em Automação: Sistemas Aéreos Não
Tripulados Seguros

Publicado na revista InTech e traduzido pela ISA São Paulo
Section, o artigo aborda como os avanços tecnológicos
recentes no que se refere ao poder de computação do
microprocessador, miniaturização de sensores e softwares
especialistas, estão contribuindo para pensarmos no drone
não apenas como uma câmera voadora, mas sim como uma
plataforma móvel que facilmente oferece sensores em
diversos locais.

 Leia aqui

Desde gerenciar até otimizar alarmes

A ISA São Paulo Section traduziu o artigo "Desde gerenciar
até otimizar alarmes", publicado na revista InTech de Set-
Out /2017. Escrito por Richard Slaugenhaupt, consultor da
empresa Maverick Technologies, o artigo aborda questões
sobre gerenciamento de alarmes. Deveria haver menos
alarmes, mais alarmes ou apenas o número certo? O que diz
a norma ANSI/ISA-18.2?

 Leia aqui

Próximos Treinamentos ISA São Paulo Section
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Como Implementar Projetos de Automação e
Instrumentação

 04 a 06 de dezembro de 2017, das 8h30 às 17h30
 São Paulo/SP  (saiba mais)

Redes Industriais de Comunicação de Dados
 11 a 15 de dezembro de 2017, das 8h30 às 17h30

 São Paulo/SP  (saiba mais)

 Contato
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Empresas que apoiam as atividades da ISA Seção São Paulo

Apoio:

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

Não deseja mais receber nossas mensagens? Acesse este link.
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