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. Agenda para audiência com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
Em 17/01/07 às 18:30hs 

O. Preliminar: 

Minha fidelidade e respeito ao Presidente Lula exige de minha parte uma 
agenda objetiva, franca e sem reservas e peço ser assim compreendido e 
que não esteja provocando divergências com quem quer que seja. 

1. Assuntos Gerais visando contribuições / orientações / decisões: 

• Importância de pessoas fortes e qualificadas em posições-chave x 
é preciso ter uma a duas pessoas prepositivas com visão de longo 
prazo, estratégica. (Exemplo: DN - F. Barbosa, etc.) 

• Orientação como EO proceder com J.D. + A.P e R. Semanal x J. 

• Enfatizar ao Grupo (ltamaraty/Abin) sobre o caso João x acelerar 
acordo com os IT A, pois eles têm o caminho da solução. 

• Pedido: Orientação à estrutura do Governo e/ou autoridades 
brasileiras, que se relacionam com pessoas (governos/autoridades) 
de outros países, para não se posicionarem a favor de "uma" 
empresa brasileira em detrimento de outra(s). 

11 Bolívia: 

Governo deve ficar neutro quando existem duas ou mais 
empresas brasileiras. disputando o mesmo negócio no país 
Cliente. 

É preciso considerar os investimentos passados e distinguir 
as empresas de visão de longo prazo das oportunistas. 

Etc., ~te. x dar exemplos 

a) Orientação para posicionamentos Odebrecht no país; 

b) Continuo pronto para apresentar o Projeto Petroquímica 
Binacional, conforme solicitação do presidente Lula em julho 
de 2006. 



• Permanência do Embaixador João Carlos de Souza-Gomes, na 
Venezuela. O Brasil só tem a ganhar. É entrosado, respeitado, 
querido e eficaz. 

• Brinde especial x quando da inauguração Ponte x produção EO. 

• Idéia do Gov. Viana que os Estados, em especial os da Região 
Amazônica, de participarem por doação, nos empreendimentos 

;l4estes Estados, para apoio a eles inclusive nas pressões junto às 
ONGs e Órgãos Ambientais, buscando o bom senso e o melhor para 
todos, no curto, médio e longo prazo, pois as comunidades da região 
do empreendimento tem legitimidade e responsabilidade com 
interesses conseqüentes . 

• Questão elite brasileira x avaliação x separação partido / pessoa do 
Presidente x questão Regiões. 

• Informações para conhecimento x affair "outubro" 

• Convite para o Presidente Lula fazer pronunciamento na posse d9 
Conselho da American Chamber, no dia 09/03/2007. (Ver Notas). v 

• Presidência Câmara x G. x Amigo e confiável. 

j • Preocupações quanto à postura da Petrobrás. (Ver Notas) 

2. Infra-estrutura 

• Aumento do volume recurso para investimentos diretos via PPI, 
aumentando de 4,5 para 11 bi em 2007. 

2.1 . Programa Rodoviário 

• Destravamentos x preços x preocupação com o que as 
empresas podem ganhar x esquecem risco, opção de 
investimentos, qualidade, etc. 

Obs:as estruturas estão despreparadas; não interagem 
empresas / investidores e, para justificar os atrasos 
no programa, estão jogando a culpa para as grandes 
empresas . Este jogo de "empurra-empurra" não 
resolve o que o presidente quer e o país precisa. 

SOLUÇÃO X PROPOSTA VIA ABDI B. - PEÇO AO 
PRESIDENTE LULA RECEBER O PRESIDENTE 



( 

PAULO GODOY DA ABDIB X JÁ FOI ENVIADA 
SOLICITAÇÃO FORMAL DE AUDIÊNCIA. 

2.2. Madeira (Ver Notas) 

3. Petroquímica 

• Questão Copesul x Rio Grande do Sul. 

• Questão Coperj x Petrobrás na 2ª Geração. 

• Informação sobre futuro papel da Petrobrás no setor e o futuro dos 
players privados no setor. 

• Investimentos Bolívia/ Venezuela e Hemisfério Norte. 

• Questão Refinaria Pernambuco ou qualquer outro investimento 
conjunto Petrobrás / PDVESA. 
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CHAMI 
Brasil I 
Por um melhor ambiente de negócios 

Sobre o convite ao Presidente Lula para participar como Convidado de Honra da cerimônia de 
posse' do Conselho de Administração da Amcham, em 09 de março de 2007: 

o 

o 

o 

O evento, anual, tradicionalmente recebe uma grande personalidade como Convidado de Honra, 
e ocorre desde 1919, quando foi fundada a Amcham. Hoje, é a maior entidade binacional das 
Américas e maior câmara americana de comércio do mundo (existem 105 ao todo), presente em 
1 O cidades brasileiras, com cerca de 7 mil empresas associadas que juntas representam 22% do 
PIB brasileiro. A Amcham é auto-suficiente, não recebe verbas oficiais, e tem como missão 
básica estimular investimentos, comércio e cidadania corporativa entre o Brasil e os EUA; 

A AIVlCHAM é uma entidade independente e bras ileira - 70% das associadas têm capital 
nacional, 30% são multinacionais de origens diversas. São esperados cerca de 1000 empresários 
e · empreendedores para acompanhar a posse dos 30 conselheiros, que são os principais 
executivos de empresas com sede ou investimentos significativos no Brasil; 

Assumirá a presidência do Conselho de Administração da Amcham o executivo Alexandre Silva, 
presidente da GE no Brasil e membro do Conselho da Amcham desde 2002. Assumirão as três 
Vice-Presidências: o presidente da Cargill , Sérgio Barroso; o presidente da Becton-Dickinson, 
Geraldo Barbosa; e o membro do Conselho de Administração da C&A, Fernando Tigre; 

Informações veiculadas recentemente dão conta de uma possível viagem do Presidente Lula aos 
EUA, que estaria sendo articu lada para o primeiro trimestre de 2007. Outras informações fa lam 
de um possível estreitamento das relações comerciais do Brasil com os EUA, fruto em parte do 
ótimo relacionamento entre os presidentes Lula e Bush; 

Com isto em mente, a cerimônia de posse do Conselho da Amcham pode fornecer uma 
excelente oportunidade, em um ambiente não-politizado e focado nas relações comerciais entre 
Brasil e Estados Unidos, envolvendo principalmente a iniciativa privada dos dois países; 

º Um pronunciamento presidencial nestas circunstâncias e para este público tem potencial para 
elevar significativamente a boa vontade mútua e o nível de atividade comercial entre Brasil e os 
Estados Unidos, com repercussões positivas em áreas correlatas, como as negociações 
multilaterais onde os dois países têm inúmeros pontos de convergência; 

º Dezembro trouxe um acontecimento benéfico para as relações comerciais Brasil~Estados Unidos: 
a manutenção do País, por mais dois anos, no SGP - Sistema Geral de Preferências. A posição 
contrária à permanência do Brasil no sistema, promovida por alguns políticos americanos, 
acabou derrubada em votações expressivas na Câmara dos Deputados e no Senado. Entre as 
inúmeras iniciativas específicas da Amcham, a renovação do SGP foi objeto de atuação 
destacada, com um trabalho intenso iniciado em 2005 para tornar o sistema mais conhecido 
entre exportadores brasileiros, estimular Washington a divulgar melhor as possibilidades que o 
mesmo oferece e conseguir o resultado recentemente atingido; 

Câmara Americana de Comércio 
American Chamber of Commerce 

SP DF GO MG PE PR RS 
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- Em março/06, ao decidir a Petrobrás não cumprir a opção que tinha conosco, 
criou-se o compromisso de que qualquer evolução no Sul (lpiranga - Copesul) 
teria a participação da Braskem. 

- Discute-se agora, em caráter reservado, apenas Petroquisa e Ultra, sem ainda 
participação da OdebrechUBraskem, a hipótese de o Grupo Ultra adquirir a 
distribuidora lpiranga. Nesse caso, Petroquisa + Braskem ficariam com a 
petroquímica, e os empecilhos políticos de integração do sul estariam superados. 

- Consta que a operação irá ao CA da Petrobrás dia 12 de fevereiro. É importante 
que D.R. e G. estejam atentos ao compromisso que convencionamos em 
março/06. 

- Além do mais . a Petrobrás tem um papel importante a desenvolver para 
desenrolar e deslanchar os investimentos no Pólo do Rio Grande do Sul x questão 
lpiranga e Estado. 

- No geral, o setor petroquímica segue sem a estratégia de longo prazo que 
temos insistido em construir com a Petrobrás. O COMPERJ, que inicialmente 
envolveria apenas matérias primas, mas agora vai produzir resinas (2ª geração), é 
uma ameaça aos investidores privados. 
Temos conversado com G. O setor precisa de um plano e de compromissos de 
longo prazo entre Petrobrás e players privados. 

- A Petrobrás, por orientação do seu Controlador, deve: ser indutora/facilitadora de 
investimentos petroquímicas no Brasil visando seu crescimento contínuo, 
participando daqueles que considere interessante para ela, porém neste caso em 
minoria relevante. Esta orientação está nos parecendo claro que é apenas do 
Controlador, tendo em vista estar continuamente a estrutura da Petrobrás 
utilizando subterfúgios para contornar, com conseqüentes atrasos dos 
investimentos e intranqüilidade aos players e investidores privados. 

17/01/07 



• 

( 

ABDIB 

Excelent íssimo Senhor 
Presidente da Repú blica 
lUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Brasília - DF 

Excelent íssimo Presidente. 

ABD-430 
São Paulo, 14 de Dezembro de 2006 . 

Buscando colaborar para a construção de uma agenda para a infra

estrutura nacional como vetor fundamen_tal para o crescimento e o 

desenvolvimento de nosso País, atividade que tem merecido o empenho 

pessoal e especial de V. Exa. nas ultimas semanas, encaminhei em 13 de 

Novembro passado solicitação de audiência à V.Exª. 

A ABDIB elaborou um estudo completo ("Agenda da Infra-estrutura 

2007-2010"), com atividades e sugestões institucionais e setoriais 

detalhadas para sua implementação. Neste instante, pois, da maior 

importância para o estabelecimento por V.Exª de todos os alicerces da 

agenda governamental, nas mais diferentes dimensões, a ABDIB, parceira 

para este desenvolvimento desde o inicio do seu governo, sempre através 

de contribuições e proposições positivas, entende que possa ativamente 

colaborar com V.Exª nesta atividade estratég ica. A título de exemplo, 

gostaria de encaminhar às suas mãos, através do anexo, um exemplo 

prático da aplicação da referida Agenda . 

O programa elaborado pela Entidade, sugerido no anexo, trata da 

implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento Rodoviário - PNDR, 

aplicado às Rodovias Federais, a ser viabilizado sem a necessidade de aporte 

de recursos públicos. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INFRA-ESTRUTURA E INDÚSTRIAS DE BASE 
Praça Monteiro Lobato,36 - 05506-030 - São Paulo - SP - Tel: 11 -3094.1950 - Fax: 11-3094.1 970 
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ABD-430 
ABDIB 

Assim sendo, gostaria de renovar nossa solicitação de audiência à 
V.Exª, na maior brevidade possível à sua conveniência, para tratar deste 

tema global e oferecer a cooperação de nossa Entidade, cujos 

desdobramentos poderão ser juntos construídos. 

Permanecendo no aguardo da confirmação por V.Exª. 

Anexo: citado 

Respeitosamente 

Paulo Godoy 
Presidente 
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