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SPE Seção Macaé Será
Premiada no ATCE 2013
É tradição no Annual Meeting da
SPE (ATCE 2013) , que este
ano vai ser Outub ro em Nova
Orlea ns, que sejam prestadas
homenagens às seçõe s da SPE
que mais se destacaram, dentre
as mais de 170 no mundo.
Este ano a nossa co-irmã,
Seção Macaé da SPE, vai ser
homenageada com o prêmio de
“Most Improved Section 2013”.
Segu ndo o presidente da Seção
Macaé, Guilherme Castro, este
reconhecimento é consequência
do trabalho voluntário da
dire toria e associados, que em
conjunto com as companhias e
as universidades instaladas na
reg ião, vem alcançando
excelentes resultados.
As melhorias implementadas no
congresso da Brasil Offshore, o
encon tro anual de estudantes de
petróleo da UENF em Macaé
(ENGEP 2013), a organização
do concurso de papers de
estud antes da America Latina e
Caribe, e os even tos re alizados
em parceria com a SPE Brasil
(Subsea Forum, workshop de
F PSO, entre outros) são alguns
exemplos.
Registramos nossos parabéns á
Seção Macaé pelo
reconhecimento internacional
alcançado e renovamos nosso
objetivo de trabalhar unidos,
juntamente com a Seção BahiaSegip e, para atingir a missão da
SPE, qu e é disseminar o
conhecimento técnico na área
de Exploração e Produção de
Petróleo.

P alavra d o Preside nte
Este tem sido um ano de extraordinário
progresso para a Seção Brasil da SPE.
Realizamos com total sucesso o 4o.
Seminário Internacional sobre
Gerenciamento de Águas em Campos de
Petróleo, o quarto que coordenam os ou
em participamos da organização,
somente neste ano!

Oilfie ld Water Mana ge ment
re úne m ais de 2 00 p rofi ss io nais
No final de agosto, foi realizado pela SPE
Seção Brasil e o IBP, o Sem inário
Internacional sobre Gerenciamento de
Águas, no Rio de Janeiro. Cerca de 235
profissionais do segmento participaram do
evento, reunindo representantes de 11
países de empresas operadoras,
universidades, fornecedores de bens e
serviços e governo. Patrocinado pela
Petrobras, Schlum berger, BG Brasil,
Clariant, Expro, Halliburton, Nalco,
Champion e Tracerco, o sem inário trouxe
31 apresentações técnicas sobre os
desafios e tecnologias para o
gerenciamento de águas.

Está sendo preparado com esmero o
Workshop FPSO´s - How to Extend
Operating Life (parceria IBP e SPE
Seção M acaé). E ainda destaca-se nossa
colaboração para a organização da OTC
Brasil 2013.
Estes e outros assuntos são cobertos
nete número do “Notícias”. Boa Leitura!

Farid Shecaira
Presidente da Seção Brasil

FIQUE D E OLHO !
Associado: Mantenha sua anuidade em
dia.

www.spe .org/join/renew.php

Diretoria da Seção Brasil
2012-2014
Presidente: Farid Shecaira – Petrobras
Vice-Presidente: Jacques Salies – Queiroz G alvão
Secretário: Bruno Moczydlower – Petrobras
Tesoureiro: Antonio Carlos Lage – Petrobras
Tecnologia: Celso Cesar Moreira Branco – Petrobras
Relações com outras Seções: Fernando Machado –
Petrobras

CALE NDÁRIO - EVENTOS 2013
• 29 a 31 de Outubr o – OTC Brasil
(orga nizado pela OTC, SPE e IBP) Riocentro - RJ
www.otcbrasil.org
• 1º de Novembro – Workshop FPSO´s
- How to Extend Operating Life
(parcer ia IBP e SPE Seção Macaé) –
Hotel Winds or Barra – RJ.
www.ibp.org.br /fpso

Com unicação Instituciona l: Tadeu Vidal de Sousa –
CGG
Eventos: Reinaldo Rezende – GE
Liderança Jovem: Gabriel Rabello – Transocean
Liderança Jovem Estudantil: Raíza Vasconcelos
(Marcella Ferreira - Interina) – UFF
Afiliações: Flavia Villarroel – Baker Hughes
Relações Internaciona is: Eduardo Albino –
Schlumberger
Capítulo Estudantil: Rogério Lacerda – UFF
Patrocínio: Thomas W hatling – BG
Educação Continuada: Sergio Sousa - Halliburton
SMS: João Carlos Rodrigues – SBM

PRODUTOS SPE
Por Celso Branco
A SPE vem fazendo um esforço para cada vez mais oferecer serviços aos
seus associados através da Internet. Recentem ente entrou em plena
operação o fórum de discussões denominado SPE Connect: uma comunidade
online para discussão de assuntos técnicos na qual se pode compartilhar
conhecim ento com nossos pares em escala mundial. O ambiente permite
cadastro de perfil técnico e acesso ao diretório de associados do SPE. Mais
detalhes no endereço: www .spe.org/network/connect.ph p.
De forma similar, a SPE investe em um ambiente voltado ao tema SMS (ou
HSE, "Health Safety and Environment"), denominado HSENow, o endereço é:
ww w.spe.org/hsenow
A terceira iniciativa é a criação de uma base de conhecimento nos m oldes da
WikiPedia mas voltado para a tecnologia da Indústria de E&P; trata-se do
PetroWiki http://petrowiki.org em que será alimentado o conteúdo dos sete
volumes do Petroleum Engineering Handbook, publicado em 2006 e 2007. O
PetroWiki está em fase piloto, por ora contendo apenas temas ligados à
perfuração e com pletação de poços.

Nov o contato d a SPE no
Brasil
O Departament o de Atividades da SPE
na América Latina e Caribe continua
crescendo e com um funcionário SP E
baseado no Rio de Janeiro, Felipe
Lempert. Além de apoiar as atividades
da SPE não só nesta Região, mas
também em nível local, Felipe atua
especialmente no apoio e retenção de
associados à SPE no B rasil.
Durante o SPE ATCE, que ocorrerá
entre os dias 30/9 e 02/10, em Nova
Orleans, Felipe estará no Pavilhão da
SP E, onde os associados presentes

SPE Star Fellowship 2013

poderão fazer contato com nosso
representante brasileiro e ver as

O Star F ellowship é uma bolsa concedida pela SPE Internacional para
apoiar os alunos que estão fazendo cursos rela cionados com a indústria
de petróleo e gás. Os alunos que se destacam a cada ano recebem as
bolsas do programa.

novidades que a SP E tem para seus
membros. Haverá um lounge com bar e
espaço para carregar bateriais de
celulares e tablets. A grande novidade é

Em 2013, foram escolhidos dois alun os de universidades brasileiras para
o programa:
Julia de Andrade Stock - UF RJ
Marcos Hashimoto - UNICAMP
Parabéns aos conte mplados!
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o SP E Theatre, com capacidade para 20
pessoas, que terá apresentações sobre
diversos programas.
Contatos: Felipe Lempert
flempert@spe.org
(+55 21) 9736-6569

FALE CON OSCO
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