Nossa participação no VIII ESW Brasil

Nos dias 4 e 5 de outubro, ocorreu na cidade de Salto em São Paulo o VIII Electrical Safety
Workshop (ESW) Brasil, um seminário totalmente dedicado a segurança em eletricidade.
A Lambda Consultoria marcou presença neste encontro de profissionais da área elétrica de
várias maneiras, mas principalmente através da participação no VIII ESW Brasil da Grace
Engineered Products¹ e seu distribuidor no Brasil, a Ladder Automação Industrial².

Edson Martinho e Sergio Santos – Lambda Consultoria
Os engenheiros da Lambda Edson Martinho e Sergio Roberto Santos apresentaram,
respectivamente, os trabalhos Guia de boas práticas em segurança com eletricidade - O
projeto de norma técnica 16384 e Os riscos da utilização de sistemas não convencionais de
proteção contra descargas atmosféricas. Além de palestrarem sobre temas a que se dedicam,
os engenheiros Edson e Sergio puderam assistir a diversas outras apresentações que
contribuirão para que a Lambda melhore ainda mais a qualidade dos serviços prestados aos
seus clientes.
Ao mesmo tempo, os engenheiros Tacito Loschiavo Neto, Grace, e Renan Gutierrez, Ladder,
puderam apresentar as soluções da Grace para reduzir os riscos da exposição de eletricistas,
técnicos e operadores ao arco e choque elétricos. Desta forma profissionais e estudantes de
várias partes do Brasil puderam conhecer a eficiência proporcionada pelas famílias de
produtos Graceports®, SafeSide® e GraceSense™ na redução dos acidentes causados pela
eletricidade.

Tacito Loschiavo Neto (Grace), Edson Martinho e Sergio Santos

Engº Renan Gutierrez – Ladder Automação Industrial

Aqueles que não puderam participar do VIII ESW Brasil podem aumentar a segurança das suas
instalações elétricas através de medidas de redução de risco elétrico, como instalação de
portas de acesso, implantação de termografia remota, utilização de intertravamento ou
aplicação de medidas de proteção contra surtos. Os engenheiros da Lambda, Grace e Ladder
participaram deste evento sobre segurança justamente para levar até seus clientes as
melhores soluções disponíveis para tornar as instalações elétricas no Brasil as mais confiáveis
possíveis.
1) Grace Engineered Products – www.graceport.com
2) Ladder Automação Industrial – www.ladder.com.br

