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Palavra do Presidente
Prezados associados da SPE,
Uma das mais importantes funções da SPE é o reconhecimento a profissionais cujas contribuições se
mostrem impactantes para indústria. Em 2014, tivemos vários profissionais brasileiros agraciados. Nessa
edição, trazemos uma nota especial sobre as premiações anuais oferecidas pela SPE. O ciclo de nomeações
já começou e depende de indicações feitas pelos membros da sociedade. Mais uma vez, sua participação é
de grande valor para a SPE e para a indústria de E&P brasileira.
Boa leitura!
Bruno Moczydlower
Presidente da SPE Seção Brasil
Divulgação SPE Brasil

Presidente da Seção Brasil apresenta a SPE para Centro
de Pesquisa e Geo-Engenharia da Schlumberger
No dia 19 de janeiro, o presidente da
Seção Brasil, Bruno Moczydlower,
proferiu uma palestra de divulgação da
SPE para profissionais do Centro de
Pesquisas
e
Geo-Engenharia
da
Schlumberger (BRGC), na Ilha do
Fundão, Rio de Janeiro. O evento teve
participação
de
engenheiros
e
pesquisadores que trabalham no BRGC.
Bruno discorreu sobre a atuação da SPE
no mundo, e enfatizou as oportunidades
que a sociedade oferece para crescimento
profissional
através
do
trabalho
voluntário.

Bruno Moczydlower, presidente da Seção Brasil, dirige-se
aos profissionais do BRGC

Eduardo Albino, gerente de Marketing da BRGC e diretor de Relações Internacionais da SPE Seção Brasil,
ressaltou a ótima repercussão da palestra entre os profissionais da BRGC. “Os presentes puderam conhecer
melhor as atividades da Seção Brasil e se mostraram motivados pelas oportunidades oferecidas pela SPE”,
acrescentou Albino.
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SPE Awards

Reconhecimento da SPE a proeminentes profissionais da
indústria de petróleo
Anualmente, a SPE reconhece profissionais da indústria de petróleo em todo o mundo por sua
contribuição técnica impactante, seus históricos profissionais, sua liderança inovadora e por serviços
públicos prestados. A sociedade oferece várias modalidades de premiação, que são classificadas como
Technical Awards, destinados a membros responsáveis por resultados inovadores e de grande impacto
em sua disciplina técnica, Professional Awards, voltados ao reconhecimento de membros por sua
conduta profissional diferenciada, e Membership Awards, em reconhecimento a profissionais com
distinta contribuição à SPE. As premiações têm também o escopo Regional ou International, segundo a
abrangência de atuação do membro agraciado.
As indicações de nomes são feitas e endossadas pelos próprios membros da SPE. Qualquer membro
com suas obrigações em dia pode indicar outro membro, fazendo justificativa de sua escolha. Além
disso, as premiações não contemplam apenas profissionais experientes. Há reconhecimentos específicos
para Young Professionals.
Esse ano as indicações se estendem até o dia 15 de março. Se você reconhece algum profissional por
suas contribuições diferenciadas, sua conduta profissional de destaque ou pelo brilhantismo de sua
carreira, sua indicação é muito bem vinda. Acesse www.spe.org/awards.

Comitê de YP

Comitê de Young Professionals realiza sua primeira reunião
em 2015
O Comitê de Young Professionals (YP) da Seção
Brasil, liderado pelo engenheiro Rodrigo Terrazas,
realizou no dia 26 de janeiro a sua primeira reunião
com objetivo de planejar suas atividades em 2015.
A agenda está tomada! Entre os eventos previstos,
encontram-se as reedições de iniciativas bem
sucedidas do ano passado em que se observou uma
grande participação de jovens profissionais.
Em elaboração está o calendário do ciclo de
palestras proferidas por profissionais da indústria e
academia. Serão promovidas também as mesas
redondas com assuntos de grande interesse do
público YP e estudantes. O programa Ambassador
Lecturer também será mantido.

Participantes da primeira reunião do Comitê de
YP da Seção Brasil em 2015

Outras ideias como eventos esportivos, premiações e encontros de networking também estão previstas.
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Enquete Distinguished Lecturer’s 2015-16

Resultado da Enquete para escolha das
palestras
do
programa
Distinguished
Lecturer’s 2015-16
De maneira semelhante ao que fizemos nos anos anteriores, a escolha dos
palestrantes do Programa Distinguished Lecturer’s 2015-2016 foi realizada
através de uma enquete entre os membros das Seções SPE brasileiras. Para
facilitar a logística dos palestrantes enviados ao Brasil, além de garantir a vinda
dos palestrantes mais interessantes para o nosso público, as Seções SPE
brasileiras escolhem conjuntamente as suas palestras. Abaixo, apresentamos as
dez palestras mais votadas, que representam nossa priorização, já enviada à
SPE. Em breve, assim que recebermos a confirmação, divulgaremos as três
palestras definidas para o ciclo 2015-16.

SPE Seção Brasil
Bruno Moczydlower
Petrobras, Presidente
Farid Shecaira
Petrobras, Vice-Presidente
Flávia Villarroel
Baker Hughes, Secretária
Antônio Carlos Lage
Petrobras, Tesoureiro
Jorge Hygino Sampaio
BG, Tecnologia
Luiz Otávio Schmall
Petrobras, Rel. com outras
seções
Rodrigo Rueda
Total, Liderança Jovem
Sarah Henrique
UFF, Liderança Estudantil
Antônio Ferreira
GE, Afiliações
Eduardo Albino
Schlumberger, Rel.
Internacionais
Alice Souza
Unesa, Rel. Acadêmicas

A enquete ainda nos possibilitou conhecer o perfil dos membros mais ativos da
SPE no Brasil, e consequentemente da indústria de petróleo brasileira. Os
gráficos abaixo apresentam algumas informações coletadas, a saber, a disciplina
técnica em que atuam e o perfil profissional dos participantes.

George Oliva
Shell, Patrocínio
Tadeu Vidal de Souza
CGG, Ed. Continuada
João Carlos Rodrigues,
SBM, SMS
Paulo Pires,
Petrobras, Mídias Soc. e
Internet
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Save the Date!

Segunda Edição
Local: Rio de Janeiro
Data: 15 de Setembro de 2015
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