AEPET

3 de outubro de 2003 – Petrobrás 50 anos
uma história brasileira de sucesso

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRÁS

AEPET No 033/04
Rio de Janeiro, 09 de junho de 2004

Ao
Sr. Luis Antonio de Carvalho Vargas
Gerência de Atendimento de
Relações Institucionais
Av. Chile, 65
Nesta

Ass.: Solicitação de Caixa de Amostra de
Derivados do Petróleo

Prezado Senhor,

Temos a satisfação de torná-lo ciente de que efetuamos palestras sobre Petrobrás – 50 anos nos CIEP`s
Gilson Amado, na Barra da Tijuca, Aparício Torelli , em Engº Pedreira e Nação Mangueira, na
Mangueira, todos na cidade do Rio de Janeiro. Naquela ocasião contactamos com cerca de 300
(trezentos) jovens e adultos aos quais transmitimos a historia de sucesso de nossa Empresa e quando
utilizamos e doamos os folhetos que obtivemos em sua gerência, bem como anexamos na ocasião uma
caixa com amostras de derivados à exposição de maquetes que adquirimos da firma MUFA e
emprestada por V.Sa.
Às 5 (cinco) maquetes da AEPET juntamos a citada amostra bem como uma pedra de xisto betuminoso
com um fóssil inteiro do “mesosaurus brasiliensis” de São Mateus do Sul –PR.
Deixamos todos os que participaram orgulhosos com o que viram e ouviram. Queremos além de
compartilhar da alegria pelo êxito dos eventos informar-lhe também que já temos agendados outros
colégios.
Tal aproximação com a Educação no Estado do Rio de Janeiro, deve-se as doações de 10 (dez)
exemplares do livro “Petrobrás Orgulho de ser Brasileira” para as bibliotecas de 2000 instituições públicas
de 5ª a 8ª e 2ª grau.
Assim sendo estamos solicitando que nos seja cedida em caráter definitivo a referida amostra de
derivados, para fazer parte de nosso acervo.
Igualmente, faremos o possível para obter junto à Superintendência do Xisto no Paraná um exemplar do
fóssil completo para ofertar à exposição permanente de V. Sa.
No aguardo da decisão desta gerência, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

José Fernando Campos Fortes
Vice-Diretor de Comunicações

Anexo: livro “Petrobrás: Orgulho de ser Brasileira”
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