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Engº Renato de Souza Duque
Diretor de Serviços da Petrobrás
Edise, 23º andar
Nesta

Ass: Os Desafios Ambientais do Século XXI

Prezado Diretor,
Através do autor, engº Rafael Pinotti, esta Associação tomou conhecimento do livro
“Os Desafios Ambientais do Século XXI”. Pela atualidade da discussão das questões
ambientais, a nossa Diretoria incumbiu o engº Alexandre Guilherme de Oliveira e Silva
nosso associado de analisar a obra.
2. O parecer do engº Alexandre Guilherme, em síntese, recomenda à AEPET que
prestigie a edição do livro. Nesse propósito, estamos nos dirigindo a Vossa Senhoria.
3. Convém lembrar que esse livro já foi submetido à avaliação editorial por parte dessa
Companhia dentro do escôpo do Programa Editoração de Livros Didáticos (PELD),
ocasião na qual foi considerado inadequado aos propósitos daquele programa, face ao
seu caráter generalista.
4.Não desejamos, absolutamente, questionar tal decisão, mas, antes reforçar que é
justamente o seu caráter generalista que nos motiva a propor à Petrobrás a editoração
do livro.
5. A Companhia tem promovido várias campanhas de divulgação institucional,
enfatizando sua atenção na questão ambiental, em todos os segmentos da indústria do
petróleo. Isto sugere que para um certo público de interesse da Companhia, o discurso
sobre a questão ambiental pode e deve ter enfoque generalista.
6. Isto posto, nos permitimos submeter à apreciação dessa Diretoria a sugestão para a
Petrobrás editorar a obra, cujos originais seguem anexo, acompanhados do parecer do
engº Alexandre. Guilherme.
7. Por oportuno, a seguir, reproduzimos trechos selecionados de dois pareceres:
•

Num mundo onde a opção pela visão super especializada, micro detalhada,
pode nos levar à criação de imensos vazios de conhecimento, obras como esta
assumem imenso valor, já que oferecem uma visão holística, extremamente
abrangente e decididamente atual....Trata-se, portanto, de obra imensamente
válida, que deve ser publicada de modo a alcançar muitas outras pessoas,
ajudando-as a entender como a participação de cada um de nós é fundamental
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nesta viagem, fantástica viagem, chamada Vida. (Juarez Barbosa Perissé Consultor Técnico - AB-RE/TR/OT)

•

O Livro do Rafael reúne algumas características que conferem ao mesmo,
qualidades não muito comuns. Isto porque, na área ambiental são freqüentes
dois tipos de publicações, as científicas, voltadas para técnicos especializados
e as mais populares, de informação básica. Os textos científicos disponíveis
não conseguem cobrir em apenas uma publicação a ampla faixa de assuntos
que englobam os problemas ambientais e normalmente seu conteúdo é muito
complicado para atingir o público em geral. As publicações mais populares
costumam ser mais abrangentes, mas, quase sempre, pecam nas explicações
das causas dos problemas, deixando freqüentemente os leitores com
verdadeiras lacunas de informação....Trata-se, portanto, de obra imensamente
válida, que deve ser publicada de modo a alcançar muitas outras pessoas,
ajudando-as a entender como a participação de cada um de nós é fundamental
nesta viagem, fantástica viagem, chamada Vida. (Glenda Rangel Rodrigues
Stelling - Engenheira de Processamento Pleno - AB-RE/TR/CCE)

Colocamo-nos à disposição de V.Sa. para prestarmos os esclarecimentos que se
fizerem necessários.

Atenciosamente,

Heitor Manoel Pereira
Presidente

Sydney Reis Santos
Diretor Cultural

Anexos: exemplar do livro “ Os Desafios Ambientais do Século XXI”
Parecer do engº Alexandre Guilherme
C/c.: Rafael Pinotti e Alexandre Guilherme
AGOS-SR/mcl

Av. Nilo Peçanha, 50 - Grupo 2409 - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20044-900 - Tel: 21 2533-1110 - Fax: 21 2533-2134
Endereço Eletrônico: aepet@aepet.org.br - Página: http://www.aepet.org.br

