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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 IV Encontro Técnico ISA São Paulo na Enel, realizado no
dia 6 de novembro, na Sede da Enel, em Barueri / SP. As fotos do evento e apresentações
técnicas estão disponíveis em nosso site.
 
Destacamos também nosso Evento de Confraternização, realizado no dia 5 de
dezembro, na Pizzaria Speranza em Moema, São Paulo. O evento, destinado aos
membros e patrocinadores da Seção, além de convidados, foi uma grande oportunidade
de celebrarmos juntos mais um ano de atividades.

No início de dezembro realizamos também mais uma turma dos Treinamentos IC32 e
IC33 do Programa de Certificação Profissional da ISA em Segurança Cibernética.

Aproveitamos para informar que, em breve, divulgaremos nosso calendário
de treinamentos para 2020. Fique ligado em nosso site e redes sociais.

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

Alexandre Fonseca Jorge
Celso Verdi
Isaac Teixeira e Sousa
Julio Takai
Rafael Fernandes

Entraremos em férias coletivas no dia 20 de dezembro e retornaremos as nossas
atividades em 6 de janeiro de 2020. Desejamos a todos um Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo!
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Boa leitura!

Ricardo Simonacci
Presidente ISA São Paulo Section

ISA São Paulo realiza o IV Encontro Técnico na
Enel
 
O IV Encontro Técnico ISA São Paulo na Enel foi realizado no
dia 6 de novembro de 2019, das 8h às 15h30, na Sede da
Enel, em Barueri / SP. Pelo quarto ano consecutivo, contamos
com o apoio da Gerência de Automação da empresa. 
Leia mais

Evento de Confraternização ISA São Paulo 2019
 
A ISA São Paulo Section realizou na noite de 5 de dezembro
na Pizzaria Speranza, localizada em Moema, seu evento anual
de confraternização.
Leia mais

Treinamentos IC32 e IC33 realizados em dezembro
 
Entre os dias 2 e 6 de dezembro de 2019 foi realizada em São
Paulo / SP mais uma turma dos treinamentos IC32 – Usando
as Normas ISA/IEC 62443 para proteger seus Sistemas de
Controle e IC33 – Avaliação da Segurança Cibernética de
Sistemas IACS Novos ou Existentes.
Leia mais

Edição da Revista InTech de Nov-Dez 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

Confira o boletim ISA na nova edição da Revista
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C&I
 
Confira o Boletim da ISA Distrito 4 (Brasil) na Revista Controle
& Instrumentação n° 250. O acesso é online e gratuito!
Leia mais

Entraremos em férias coletivas no dia 20 de dezembro e retornaremos as nossas
atividades em 6 de janeiro de 2020. Desejamos a todos um Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo!
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Acompanhe online as notícias da ISA São Paulo Section!
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