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Palavra do Presidente
Prezados associados,
Esta edição comemora mais um reconhecimento conferido pela SPE às atividades das seções
brasileiras. Desta vez, a premiação é dada à Seção Macaé, que, por suas iniciativas de destaque e
comprometimento com a missão da SPE, recebe o 2014 President's Award for Section Excellence. A
entrega do prêmio acontecerá durante o 2014 Annual Technical Conference and Exhibition – ATCE –,
em Amsterdã.
O informativo traz também duas notas sobre os benefícios que a SPE pode oferecer a seus
membros: “Oportunidades de voluntariado” e Portal OnePetro.
Boa leitura,
Bruno Moczydlower

2014 President’s Award for Section Excellence

Seção Macaé receberá premiação
por excelência no ATCE 2014
A SPE Seção Macaé vai receber o prêmio President's
Award for Section Excellence no encontro anual da
Society of Petroleum Engineers (SPE), o ATCE – SPE
Annual Technical Conference and Exhibition, a
realizar-se de 27 a 29 de Outubro, em Amsterdã, na
Holanda. Este é o principal prêmio entregue pela
SPE para as suas Seções.

Membros da diretoria da SPE Seção Macaé: merecido
reconhecimento pela excelência na condução dos
trabalhos.

Nesta edição, foram reconhecidas apenas 17 Seções em todo o mundo, sendo 4 nas Américas, e 2 na
América do Sul e Caribe. Trata-se de um reconhecimento pela excelência das atividades da Seção
Macaé. Queremos dar os parabéns aos associados e diretores desta Seção co-irmã, com a qual temos
uma longa tradição de parceria e trabalhos conjuntos.
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Oportunidades de voluntariado

SPE Seção Brasil

Trabalho Voluntário na SPE: Você é o grande
beneficiado!

Bruno Moczydlower
Petrobras, Presidente

Nossos compromissos profissionais raramente nos permitem considerar o
envolvimento com trabalhos voluntários. No entanto, essas atividades oferecem
vários benefícios de que não se pode prescindir!
Ao envolver-se no trabalho de sociedades profissionais, como a SPE, você passa
fortalecer a indústria local. Os reflexos são inúmeros e os grandes favorecidos com
isso são os próprios profissionais.
Paralelamente, expondo-se em contextos fora do seu local de trabalho, seu
networking se expande rapidamente. Sua experiência, conhecimento e disposição
para novos trabalhos tornam-se reconhecidos, construindo uma forte reputação
profissional.
Além disso, a participação em iniciativas voluntárias se mostra uma excelente
oportunidade para o desenvolvimento de várias habilidades profissionais (soft skills).
Comunicação, liderança, gerenciamento de tempo e adaptabilidade são exemplos de
características requeridas em trabalhos voluntários que também são muito
valorizadas no ambiente de trabalho.
Seja qual for o seu perfil ou disponibilidade de tempo, a SPE oferece várias
oportunidades de trabalho voluntário. Você é o grande beneficiado! Acesse
www.spe.org/volunteer.

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
Camila Guerra
Baker Hughes, Com.
Institucional
Sergio Sousa
Halliburton, Eventos
Rodrigo Rueda
Total, Liderança Jovem
Sarah Henrique
UFF, Liderança Estudantil
Antônio Ferreira
GE, Afiliações

OnePetro

Conheça a OnePetro: Repositório de publicações
técnicas na indústria de Óleo e Gás
Continuamente, a indústria de Óleo e Gás internacional produz inovações
tecnológicas e procedimentais que a impulsionam a novas fronteiras. Naturalmente,
todos esses esforços fomentam grandes eventos e publicações técnicas, resultando
em uma massiva produção de artigos.
A SPE mantém um grande repositório de publicações através de seu portal OnePetro.
O portal congrega não apenas trabalhos técnicos de eventos ou publicações da SPE.
Disponibiliza também o acervo de outras sociedades profissionais de indústria e
academia de Óleo e Gás. Todas as disciplinas técnicas estão contempladas.
Conheça o portal OnePetro. Acesse www.onepetro.org.

Eduardo Albino
Schlumberger, Rel.
Internacionais
Alice Souza
Unesa, Rel. Acadêmicas
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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