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Mensagem do presidente
Palavra do Presidente da SPE Brasil
Atravessamos tempos difíceis, por conta da queda do preço internacional do
petróleo, que tem afetado as empresas operadoras e, por consequência, as
prestadoras de serviço. Mas a visão da Seção Brasil da SPE é otimista: nosso
país tem significativas reservas de petróleo e um corpo técnico altamente
capacitado. E tão logo o cenário se altere, a retomada do ritmo de crescimento
poderá ser rápida.
Tempos de crise também geram oportunidades e o investimento em educação
certamente é a principal delas. Assumimos a direção da SPE Brasil com a
missão de continuar a aprimorar a excelência técnica de nossos profissionais e
incentivar os estudantes da área de petróleo, através de eventos, palestras, cursos e premiações,
contribuindo assim para o crescimento da indústria do petróleo no Brasil.
Para permitir a concretização destes planos é fundamental que a seção Brasil tenha uma
previsibilidade de fluxo de caixa e também uma infraestrutura mínima de apoio. Estamos trabalhando
intensamente nestes aspectos, de forma a melhorar nossa atuação, sempre com foco no
desenvolvimento técnico e disseminação do conhecimento.
Profissionais da indústria do petróleo no Brasil: vocês são a razão de ser da Seção Brasil da SPE. Não
deixem de se associar ou renovar suas afiliações com a SPE, contamos com a efetiva e entusiasmada
participação de vocês em nossas iniciativas!
Antonio Carlos Capeleiro Pinto

Subsea Forum
A 3º edição do Subsea Forum foi realizada nos dias 7 a 9 de junho de 2016, no
CENPES – Petrobras. O tema “Breaking New Records” faz referência ao desafio de
se produzir as grandes reservas petrolíferas em águas profundas com custos
competitivos e ganhos de escala. O evento, promovido pela SPE Seção Brasil, SPE
Seção Macaé e IBP, contou com a participação de 229 profissionais da área de
Engenharia Submarina. Estiveram representadas cerca de 50 empresas, entre
operadoras e fornecedores ligados à área submarina no Brasil, EUA, França,
Noruega e Reino Unido.
Confira em nosso site uma breve entrevista com os engenheiros da Petrobras Alex Dal Pont e Orlando Ribeiro,
ambos do comitê técnico do evento.

Clique aqui para ver a matéria completa

Participe do “I Workshop sobre Competitividade dos Projetos Offshore no
Brasil” no dia 31 de agosto
Este evento discutirá os caminhos a serem seguidos após as recentes
mudanças estruturais que marcaram a indústria de óleo e gás. Será dado
foco aos desafios e possíveis soluções para assegurar ou otimizar a
competitividade dos projetos offshore do Brasil no atual cenário, por meio
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de palestras proferidas por importantes executivos da indústria, sendo
destinado a profissionais de empresas operadoras, empresas de serviços,
fornecedores da cadeia produtiva da indústria de E&P, investidores,
empresas de consultoria e escolas de negócios.
A programação completa do evento está disponível no site do IBP:
www.ibp.org.br/eventos e da SPE Brasil.

Clique aqui para ver a matéria completa

Próxima Palestra de “Distinguished Lecturer” – Dr. Pavel Bedrikovetsky:
Previsão e Gerenciamento da Migração de Finos para Recuperação
Melhorada de Óleo e Gás
No próximo dia 20 de Setembro o Professor Dr. Pavel Bedrikovetsky apresentará a
palestra “Prediction and Management of Fines Migration for Enhanced Oil & Gas
Production”, dentro do programa SPE Distinguished Lectures. A apresentação e brunch
será na sede do IBP, na Av. Almirante Barroso, 52, 21º andar, das 12:00 às 14:00 hrs, será
gratuita para os sócios do SPE e terá um custo de R$ 50,00 para os não sócios. Aguarde
e-mail do SPE para confirmar sua presença.

Clique aqui para ver a matéria completa

SPE Regional Awards 2016
Foram anunciados os vencedores do prêmio de excelência técnica regional. Entre
os vencedores encontram-se 9 profissionais ligados à Seção Brasil e 1 profissional
ligado à seção Macaé da SPE. Parabéns a todos e rumo ao prêmio mundial !!!
Você confere a relação completa no site da SPE Brasil

Clique aqui para ver a matéria completa

UFRJ vence Petrobowl regional
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) venceu a competição de
conhecimentos (“PetroBowl”) realizada em Buenos Aires, em junho de 2016.
Competiram diversas Universidades das seções da SPE na América Latina e Caribe.
Com esta vitória a UFRJ credenciou-se para disputar o “Petrobowl” mundial, a ser
realizado em Setembro, durante o Annual Meeting, em Dubai.
Parabéns aos estudantes e professores do curso de Engenharia de Petróleo da
UFRJ !
Esta vitória nos enche de orgulho!

Clique aqui para ver a matéria completa

http://spe-brazil.informz.net/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3...

10/10/2016

SPE Brasil Newsletter | Agosto 2016

Page 3 of 4

Reconhecimento aos capítulos estudantis
Diversos Capítulos Estudantis da Seção Brasil foram premiados nas categorias
“Outstanding” e “Gold Standard”. Parabéns a todos pela merecida distinção!
Para visualizar a relação completa dos premiados, visite o site da SPE Brasil.

Clique aqui para ver a matéria completa

SPE Internacional tem anuidade reduzida
Uma boa notícia da SPE Internacional para você que não renovou a anuidade da
SPE em 2016: a partir de 01 de setembro de 2016, a SPE Internacional apresentará
uma oferta especial que permitirá a você manter e estender a sua adesão até 31 de
dezembro de 2017 por uma taxa reduzida de USD 50,00. A SPE também vai relevar
o valor não pago em 2016 e eventual taxa de reintegração.
Novos membros que se associem a partir de 01 de setembro de 2016 também
receberão um desconto especial, pagando anuidade de USD 50,00. Desfrute de 16
meses de associação pelo o custo de 12 meses com uma taxa de desconto especial. A afiliação feita a partir de 01
de setembro de 2016 será válida até 31 de dezembro de 2017.
Os valores das anuidades, vigentes a partir de 01 de Setembro de 2016, encontram-se na tabela no site da SPE
Brasil.

Clique aqui para ver a matéria completa

Deseja colaborar com a SPE Seção Brasil?
Sua empresa pode patrocinar a Seção Brasil da SPE, ajudando a concretizar nossos
projetos!
Para conhecer nossos planos de patrocínio e contrapartidas entre em contato através do
email Brazil_Section@spemail.org e/ou acesse o site da SPE Brasil.

Clique aqui para ver a matéria completa

Upcoming Events in the Region
Workshops
Competitividade dos projetos
offshore no Brasil
31 Aug 2016 | 26º andar, IBP,
RJ, Brazil
Registration Open
"Distinguished Lecturer” – Dr.
Pavel Bedrikovetsky
20 Sep 2016 | 26º
andar, IBP, RJ, Brazil
Registration to be Open

Conferences
Meetings
SPE Young Professionals Meeting
10 Aug 2016 | 26º andar, IBP, RJ,
Brazil
Registration Open

SPE Annual Technical
Conference and Exhibition
26-28 Sep 2016 | Dubai World
Trade Center, Dubai, UAE
Registration Open
Rio Oil and Gas 2016
24-27 Oct 2016 | Riocentro,
RJ, Brazil
Registration Open
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Society of Petroleum Engineers - Brazil Section
222 Palisades Creek Drive, Richardson, Texas 75080
+1.972.952.9393 | E-mail | Send To Friend
SPE members receive periodic emails on events and programs related to the section to which they
belong. If you no longer wish to receive emails from this section, please opt-out. You may also choose to
review your email preferences with SPE International.
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