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Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2015
Ao
Exmo Sr Aluisio dos Santos Junior
MD Prefeito do Município de Macaé/RJ
Av. Presidente Sodré, 534 - Centro, Macaé - RJ

Att. Senhora Djenane

Prezado Prefeito,

Considerando que V.Sa. é uma liderança importante, não só no município de
Macaé, mas também junto aos prefeitos de todo o Brasil; considerando o artigo
escrito por V.Sa. no Jornal O Globo da última segunda-feira; considerando a
situação crítica por que passa o nosso País, nós dirigentes da Associação dos
Engenheiros da Petrobrás gostaríamos de levar a V.Sa. algumas informações que
julgamos relevantes com respeito à importância do pré-sal e o seu potencial para
o desenvolvimento do Brasil.
Temos dados relevantes que podemos transmitir a V.Sa. visando ajudar os
prefeitos brasileiros a formar uma frente de defesa do Brasil e da soberania
nacional.
Sabemos da importância estratégica do pré-sal e como ele pode contribuir para o
Brasil deixar de ser o eterno país do futuro e se tornar uma potencia energética,
econômica e tecnológica. Para tanto, é necessária a aglutinação de todos os
brasileiros que querem um futuro melhor para o nosso País.
Sendo os prefeitos integrantes de um segmento dos mais importantes da nossa
sociedade, gostaríamos de passar a V.Sa. tais informações de modo a ajudá-lo a
refletir e buscar, junto aos seus colegas e demais segmentos sociais, ações
conjuntas para alavancar o crescimento do nosso Brasil, que é o país mais rico e
viável do planeta e não pode viver uma crise como a atual, que impõe um
sofrimento tão desnecessário ao povo brasileiro.

Atenciosamente,

Fernando Leite Siqueira
Vice-presidente da AEPET
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