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Ilmo
Dr José Sérgio Gabrielli de Azevedo
Presidente do Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás
Av. Chile, 65/24º andar
Nesta

Estando a Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRÁS desenvolvendo estudos para a
construção de novas refinarias de petróleo no País, a Associação dos
Engenheiros da Petrobrás – AEPET vem pela presente lembrar a V.S o nome do
insigne engenheiro Dr. José Machado Sobrinho para uma delas.
Tal como é tradição da PETROBRÁS a Empresa vem adotando o nome de
personalidades relevantes da indústria do petróleo para nomear as suas
refinarias, reconhecendo dessa forma brasileiros que de alguma forma muito
contribuíram para a indústria petrolífera e da Petrobrás em particular.
O Dr. José Machado Sobrinho ao longo da sua carreira na PETROBRÁS muito
trabalhou não só como empregado dedicado mais, também, como um brasileiro
nacionalista devotado ao principio de que a exploração, transporte e refino de
petróleo, por sua natureza estratégica para o desenvolvimento do País deveria
estar sob inteiro controle do Estado Brasileiro, através da PETROBRÁS.
No exercício do cargo de diretor da PETROBRÁS dedicou-se com firmeza na
defesa desta linha de pensamento, contribuindo com sua atuação, para que a
Nação brasileira mantivesse total controle da indústria do petróleo, por entendê-la
como indissociável ao desenvolvimento e independência econômica do País.
Assim, a AEPET ao estudar-se a implantação das novas refinarias de petróleo
vem lembrar o nome do Dr. José Machado Sobrinho insigne brasileiro para uma
destas novas unidades reconhecendo-se assim o nome deste brasileiro que muito
se dedicou a PETROBRÁS e ao Brasil.

Atenciosamente,

Fernando Leite Siqueira
Presidente
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