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AEPET N 084/03

Carta - Sindipetro - RJ - nº 829/2003

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2003.

Ao
Eng. Ildo Sauer
M.D. Diretor de Gás e Energia da
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS
Nes ta

Ass.: Desenvolvimento do Projeto do Biodiesel
Ref.: SINDIPETRO-RJ nº. 780/2003, de 12/09/03 e AEPET nº. 067/03, de 12/09/03

Prezado Diretor:
Anexo estamos enviando as notas da reunião havida em 17/10/2003 entre os representantes do
SINDIPETRO-RJ e da AEPET e o Eng. Luiz Fernando de Oliveira Gutman, gerente executivo de
Conservação e Energia, Energia Renovável e Suporte ao CONPET, que fora designado por V.Sª. para
atender às duas entidades, consoante as solicitações contidas nas cartas acima referenciadas.
Destacamos o elevado nível dos debates ocorridos na reunião, ao tempo em que solicitamos novo
encontro para podermos aprofundar as discussões, em face de nossas preocupações quanto ao risco de
a PETROBRÁS perder o pioneirismo e o absoluto controle da patente do processo em questão.

Atenciosamente,

Saudações sindicais,

Fernando Leite Siqueira
Presidente

Emanuel Jorge de Almeida Cancella
Coordenador da Secretaria-Geral
Pela Diretoria Colegiada do Sindipetro-RJ

Anexo: cf. consta
c/c: Eng. Carlos Tadeu de Costa Fraga - Superintendente do CENPES
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AEPET
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRÁS

Notas da Reunião entre a Gerência de Conservação
de Energia, Energia Renovável e Suporte ao CONPET
e representantes do SINDIPETRO-RJ e da AEPET,
realizada em 17/10//2003
Anexo às cartas AEPET nº 084/03 e Sindipetro-RJ nº 829/2003
o

Em 17 de outubro de 2003, entre 14:30 h e as 16:00h, nas dependências do EDISE (sala 10 do 23 .and.), ocorreu
reunião entre o Eng. Luiz Fernando de Oliveira Gutman, Gerente Executivo de Conservação de Energia, Energia
Renovável e Suporte ao CONPET, Abílio Tozini, Mário Calvano, Maurício C. dos Santos, Silvio Sinedino –
representantes do SINDIPETRO-RJ - Fernando Siqueira, Heitor Pereira e Sydney Reis, estes últimos
representantes da AEPET.
Foi observado o temário único proposto nas cartas SINDIPETRO-RJ, N° 780/2003 e AEPET Nº 067/03, ambas de
12/09/2003, dirigidas ao Eng. Ildo Sauer, Diretor de Gás e Energia da Petrobrás, a saber:
•

Esforços que objetivam o desenvolvimento de tecnologias de produção de biodiesel

Abrindo a reunião, Gutman discorreu, valendo-se de algumas transparências, sobre aspectos da tecnologia do
processo de produção do biodiesel a partir de semente de oleaginosas. Houve algumas intervenções dos
representantes da AEPET e do SINDIPETRO-RJ, todas prontamente esclarecidas pelo expositor.
Encerrado os debates técnicos, Sydney Reis leu matéria distribuída pela Agência Reuters, em 24/06/2003, sob o
título “Brasil e EUA fecham parceria para desenvolver biodiesel” cujo texto enseja grande preocupação política para
o SINDIPETRO-RJ e a AEPET. Em prosseguimento, Abílio Tozini leu a carta AEPET No. 044/03, de 22/07/2003,
dirigida à Ministra Dilma Rousseff, das Minas e Energia, ainda sem resposta, na qual o tema político foi levado à
sua consideração. Quanto à questão de parceria com os EUA para o biodiesel, Gutman declarou que sua Área não
está envolvida em projetos conjuntos com aquele País.
A última parte da reunião foi dedicada ao debate sobre a contratação externa da engenharia básica, que deverá
ser feita para implantação da Unidade Piloto. Tanto o SINDIPETRO-RJ quanto a AEPET se posicionaram contra
a contratação externa da engenharia básica desse projeto por se tratar de desenvolvimento tecnológico de
uma área profundamente estratégica para o País. Ambas as entidades consideram que compromissos de
cláusula de sigilo para a contratada, assim como a justificativa de rapidez no desenvolvimento do projeto, a
concorrência com outros em desenvolvimento pelo CENPES, não são argumentos robustos, face ao risco de se
perder o pioneirismo e o absoluto controle da patente do processo.
Outro fator agravante é que a firma, contratada para desenvolver o projeto básico é a CHEMTECH, cujo controle
acionário é da SIEMENS, que, presumivelmente, tem interesse na área de bioenergia, o que poderia ser entendido
como conflito de interesse.
Pela gravidade do tema, os representantes do SINDIPETRO-RJ e da AEPET solicitaram ao Eng. Gutman que leve
essas preocupações à apreciação dos Engenheiros Carlos Tadeu da Costa Fraga e Ildo Sauer, respectivamente,
Superintendente do CENPES e Diretor da PETROBRÁS para a área de Gás e Energia. Gutman concordou com a
solicitação e comprometeu-se em marcar nova reunião com as duas entidades, tão logo obtenha os
pronunciamentos dos Engenheiros Tadeu e Sauer.

Sydney Reis
Relator

O conteúdo desta ata foi ratificado
por todos os participantes.
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