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Exmo Sr.
Luis Inácio Lula da Silva
M.D. Presidente da República Federativa do Brasil
Palácio do Planalto – 3 andar
Cep: 70150-900 - Brasília - DF

Ass.:

Carta Aberta ao Presidente Lula:

Porque a AEPET- Associação dos Engenheiros da
Petrobrás - Apóia a Permanência de Ildo Sauer na
Diretoria de Gás e Energia da Petrobrás.

Considerando o momento político que passamos, nos sentimos na obrigação de dar nosso
depoimento sobre o trabalho do Diretor de Gás e Energia da Petrobrás, Ildo Sauer, e a sua luta,
desde que assumiu essa posição na Petrobrás.
A Petrobrás em seu Planejamento Estratégico de 2000-2005 definira a sua intenção de se
transformar, de empresa atuando unicamente no segmento petrolífero para uma empresa
operando no segmento de energia seguindo uma tendência estratégica das grandes empresas de
petróleo do mundo.

Ildo Sauer chegou à Petrobrás no início do Governo Lula trazendo em sua
bagagem toda a sua experiência de analista e crítico do modelo do Setor Elétrico
que fora implementado no Governo Fernando Henrique Cardoso.
Excelente escolha para a Petrobrás, para o Governo e para Sociedade.
Para a Petrobrás, porque seus técnicos e gerentes, embora reconhecidos nacional e
internacionalmente pela sua competência no setor de petróleo e gás, estavam iniciando na
atividade do setor e careciam de alguém que pudesse rapidamente colocar em prática o que seu
Planejamento Estratégico indicava, transformar a Companhia em Empresa de Energia.
Para o Governo, porque trazia para a Administração da Petrobrás a visão do Governo Lula, por ter
participado da equipe de transição do Governo.
Para a Sociedade, porque trazia a visão estratégica do Setor Energético Nacional, além do seu
reconhecido comprometimento com os interesses do País e da Sociedade.
Chegando à Petrobrás, organizou e reestruturou a área de Gás e Energia, dando ênfase à
integração entre os setores de Gás Natural e o de Energia Elétrica que atuavam
desarticuladamente. Juntou e integrou as pessoas dando-lhes um rumo estratégico. Enfatizou as
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áreas de energia alternativa e de conservação de energia, estimulando os projetos de etanol,
biodiesel, de mecanismos de desenvolvimento limpo e de seqüestros de carbono, dentre outros.
Mas a sua gestão ficará marcada pela sua luta pela inserção do gás natural na matriz energética
brasileira. Produziu um plano para a disseminação do gás natural na indústria, no transporte e no
comércio. O segmento de gás natural passou a ter uma importância nunca vista, com
crescimentos significativos.
É na sua gestão que os prejuízos causados pelas termelétricas são minimizados. Quando chegou
à Petrobrás encontrou a área com pagamentos às termelétricas “merchant” que traziam
significativos prejuízos à Companhia. Renegociou esses contratos e reverteu o resultado
negativo da Área de Gás e de Energia.
Comprometido com a oferta de Gás Natural estimulou a produção nacional desse produto e
trabalhou para ser construída uma infraestrutura de gasodutos que integrasse a produção ao
consumo, bem como, estimulou projetos para a integração nacional dos gasodutos,
especialmente a interligação entre as malhas de gasodutos do sul-sudeste com a do nordeste
(Gasene).
Assim como vem sendo o grande líder do projeto de integração gasífera da América do Sul
através do Grande Gasoduto do Sul (GGS) que virá da Venezuela passando pelo Brasil e Uruguai
chegando à Argentina.
Na sua gestão foram concebidos os projetos de GNL (Gás Natural Liquefeito) na Baía da
Guanabara e no porto de PECEM em Fortaleza.
Também na sua gestão foram desenvolvidos vários projetos de gás comprimido, levando gás
natural para cidades e comunidades que não eram atendidas pelas redes das distribuidoras locais
de gás natural.
Trabalhando diuturnamente para ajudar a resolver os problemas da Petrobrás, do Governo e da
Sociedade, comprometendo sua saúde, Ildo Sauer, ganhou a confiança e o respeito por parte dos
que trabalham ou conhecem suas realizações.
Gestão ética, trabalho sério e competente, colocando acima de tudo o interesse coletivo, da
sociedade brasileira - o que se espera de um gestor de empresa estatal - logicamente esbarrou em
interesses pessoais. Interesses esses, que, movem certas pessoas para afastá-lo da sua posição
estratégica.
Triste da Sociedade que não consegue distinguir as empresas e as pessoas que a ajudam
daquelas que a prejudicam.
Achamos que está no momento de alertamos à Sociedade para que não se deixe iludir pelas
palavras e passe a utilizar como principal critério de julgamento a prática dos seus governantes e
de seus representantes. Já se diz há muito tempo: “A prática é o melhor critério da verdade”.
Por tudo isso, a AEPET considera que o Diretor Ildo Sauer - graças aos seus conhecimentos
técnicos e a sua inquestionável ética - deve permanecer à frente da Diretoria de Gás e Energia da
Petrobrás como requisito fundamental para o êxito da Companhia. Com isto teremos certeza de
que a Petrobrás estará contribuindo para o desenvolvimento nacional.

Heitor Manoel Pereira
Presidente da AEPET
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