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

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRÁS

o

AEPET N 036/04
Rio de Janeiro, 02 de julho de 2004

Ao
Exmo. Sr. General Luiz Gonzaga Schroeder Lessa
Av. Rio Branco, 251/7ºandar
Centro/RJ
Nesta

Ass.: 6ª Rodada de Licitações das Bacias Sedimentares

Prezado General,

Estivemos na posse da nova diretoria dessa prestimosa instituição e ficamos um pouco preocupados
com a situação do Clube em termos de renovação e também da elevada faixa etária dos sócios e
dirigentes. Esta preocupação se deve ao grande respeito e carinho que temos pelo Clube, pela sua
tradicional defesa dos valores nacionais, inclusive pela memorável campanha do petróleo, comandada
pelo grande general Horta Barbosa.
Assim, tomamos a liberdade de sugerir uma nova campanha pela retomada do controle do petróleo,
perdido com a Lei 9478/97 elaborada pelo governo FHC (filho e sobrinho de dois generais que
participaram da campanha o petróleo é nosso). A constituição ainda mantém o monopólio do petróleo,
mas a citada lei ordinária, no seu artigo 26, subrepticiamente o revogou.
a

De imediato precisamos sensibilizar o governo Federal a adiar a 6 rodada de licitações em face da nova
realidade mundial que prevê um terceiro e definitivo choque do petróleo por volta de 2015, quando a
curva de produção é prevista passar pelo pico, acirrando a luta pelo petróleo e elevando o preço do barril
para a faixa de US$ 100.
Cremos que uma campanha de grande envergadura e repercussão nacional poderá contribuir para
consolidar o prestígio do Clube perante a sociedade brasileira e, principalmente, perante as novas
gerações de oficiais que são sócios, potenciais.

Um grande abraço,

Heitor Manoel Pereira
Presidente

Fernando Leite Siqueira
Diretor de Comunicações

Anexo.: Texto que servirá de base para, caso V.Exa achar conveniente, remeter para o ministério das Minas e Energia e para o
Governo Lula (bem como para seus companheiros de comando)
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