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-- As empresas do Grupo EBX aprimoram suas práticas de sustentabilidade –
EBX estabelece Diretoria de Sustentabilidade e Conselho Ambiental e Social

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2010 - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3;
OTC: OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás natural responsável pela maior campanha exploratória
privada no Brasil, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram instituídos a Diretoria de
Sustentabilidade e o Conselho Ambiental e Social (“Conselho”) da EBX.
A Diretoria de Sustentabilidade será responsável pela elaboração e execução do Plano de Sustentabilidade
do Grupo EBX. O Sr. Paulo Monteiro, Diretor de Novos Negócios e Meio Ambiente da MPX Energia S.A.
(“MPX”), passa a acumular a função de Diretor de Sustentabilidade da EBX. O Sr. Paulo Monteiro liderou os
processos de licenciamento dos empreendimentos da MPX atualmente em construção, garantindo que
fossem adotadas as melhores práticas de sustentabilidade desde a fase conceitual dos projetos, as quais
superam inclusive padrões observados e exigidos internacionalmente.
O Conselho, que foi originalmente instituído pela MPX e é presidido pelo Sr. Paulo Monteiro, foi transferido
para a EBX com o propósito de ampliar o seu escopo de atuação, passando a abranger todas as empresas
do Grupo EBX, incluindo a OGX.
O objetivo do Conselho é orientar a implementação de práticas sustentáveis nos empreendimentos das
empresas do Grupo EBX, papel que já vinha desempenhando na MPX.
O Conselho é formado por um grupo de especialistas expoentes em suas áreas de atuação, com grande
conhecimento em temas relacionados às questões ambientais e sociais. As principais atribuições do
Conselho são: (a) contribuir para a elaboração do Plano de Sustentabilidade do Grupo EBX; (b) contribuir na
definição de estratégias e planos para as áreas sociais e ambientais; (c) opinar sobre ações obrigatórias e
voluntárias, tanto as que estão em fase de execução quanto as futuras; (d) contribuir na definição de
indicadores de desempenho nos temas ambientais e sociais.

Como afirmou o Sr. Eike Batista, Presidente do Grupo EBX, “a sustentabilidade não é perseguida como
meta, mas é sim uma vocação nossa e está no DNA do Grupo EBX”.
O Conselho Ambiental e Social do Grupo EBX é composto pelos seguintes membros:

1.

PAULO MONTEIRO BARBOSA FILHO

Diretor de Sustentabilidade e Presidente do Conselho Ambiental e Social do Grupo EBX, e Diretor de Novos
Negócios e Meio Ambiente da MPX. Graduou-se em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade
Católica de Petrópolis com MBA em gestão e planejamento estratégico. Tem 27 anos de experiência no
setor elétrico. Desde 2001 é responsável pelo planejamento estratégico de energia do grupo EBX.
Foi diretor executivo da Enersul S.A., responsável pelo desenvolvimento de plano estratégico do parque de
geração de energia elétrica, bem como de estudos e negociações para implantação da empresa de gás do
Mato Grosso do Sul. Foi consultor da Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul e das indústrias de
base.
2.

ALMIRANTE IBSEN DE GUSMÃO CÂMARA

O Almirante Ibsen de Gusmão Câmara foi Vice-Chefe do Estado Maior das Forças Armadas. Graças ao seu
apoio, foi possível a criação de vários parques e reservas na Amazônia e em regiões marinhas, como, por
exemplo, a Reserva Biológica Atol das Rocas e o Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha.
Recebeu inúmeros prêmios e comendas relacionadas com a conservação da natureza, entre eles o
reconhecimento da Academia Brasileira de Ciências por sua contribuição individual, e o título de Cavaleiro
concedido pela realeza holandesa. É conselheiro de uma dezena de ONGs e tem cadeira cativa no Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama).
3.

ENEAS SALATI

Engenheiro Agrônomo pela Universidade de São Paulo. Doutor em Agronomia, foi Diretor do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, do Instituto de Física e Química de São Carlos (USP) e do Centro
de Energia Nuclear na Agricultura - CENA (USP/CNEN).
Desenvolveu e publicou mais de 120 trabalhos científicos em revistas nacionais e internacionais sobre
temas como Hidrologia e Ecologia da Amazônia, Pesquisas no Nordeste Brasileiro semi-árido, Energia Solar,
Mudanças Climáticas Globais, entre outros.
Membro de várias instituições científicas, foi agraciado com a Medalha do Mérito Científico Brasileiro. Foi o
principal pesquisador responsável pela descrição do ciclo da água da Amazônia brasileira.

4.

MARC DOUROJEANNI

Engenheiro Florestal e Entomólogo. Professor Emérito da Universidade Nacional Agrária de Lima. Foi
Diretor Geral de Florestas, Parques e Fauna do Peru, Chefe da Divisão de Meio Ambiente do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Vice-Presidente da International Union for Conservation of
Nature - IUCN.
É membro da Comissão de Parques da IUCN e fundador da Pró Naturaleza (Peru). Autor de inúmeros
artigos e livros, especialmente sobre biodiversidade e áreas naturais protegidas.
5.

MARCOS SÁ CORREA

É jornalista especializado em meio ambiente e fotógrafo. Formou-se em História e escreve em diversos
periódicos de circulação nacional, como a revista Piauí, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Isto É, e o
jornal virtual O Eco. Foi editor- chefe do Jornal do Brasil, colunista da Veja, Isto É e Época e JB, além de
diretor de redação de O Dia.
Escreveu quatro livros, entre os quais se destaca a biografia de Oscar Niemeyer. Tem se destacado na
imprensa em assuntos relacionados com temas ambientais diversos.
6.

MARIA TEREZA JORGE PÁDUA

É Engenheira Agrônoma. Foi presidente do IBAMA. No IBDF, viabilizou a criação de 9 milhões de hectares
de Parques Nacionais. Em 1981, ganhou o Prêmio Paul Getty, da França, de conservação ambiental. Integra
os Conselhos da Fundação O Boticário e da Comissão Mundial de Parques Nacionais da International Union
for Conservation of Nature – IUCN.
Idealizou e implantou o Projeto Tamar para a proteção das tartarugas marinhas, o Projeto Peixe- boi e o
Centro de Pesquisa para a Conservação de Aves Silvestres (Cemave). Foi responsável pela criação da área
de meio ambiente na CESP. Criou a Funatura, ONG que atua na proteção do cerrado, em Brasília.
7.

MIGUEL MILANO

Engenheiro florestal, formado no Paraná, Mestre e Doutor em Ciências Florestais. Foi Diretor da Fundação
de Pesquisas Florestais do Paraná (PR), Diretor Executivo da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza e
Professor da Universidade Federal do Paraná.

Atualmente é professor visitante na Colorado State

University (USA).
Tem mais de 50 trabalhos publicados, sendo cerca de quarenta deles como autor principal e os demais
como co-autor. Foi representante da Fundação Avina para o Sul do Brasil e Pantanal.
8.

THOMAS E. LOVEJOY

É presidente do Centro de Ciência H. John Heinz III e consultor-chefe de biodiversidade do Banco Mundial.
É especialista em assuntos socioambientais relacionados com o Brasil, onde residiu por 17 anos. Recebeu
seus B.S. e Ph.D. (biologia) pela Yale University.
Foi Conselheiro de Biodiversidade para o Presidente da Fundação das Nações Unidas; Conselheiro Chefe de
Biodiversidade do Banco Mundial; Cientista Chefe e Conselheiro do Smithsonian Insitute; Conselheiro de
Ciência para a Secretaria de Negócios Internos do Governo dos Estados Unidos, e foi, ainda, Vice-Presidente
Executivo do World Wildlife Fund-U.S. Trabalhou, ainda, juntos a conselhos e comitês de Ciência e MeioAmbiente nos EUA, sob as administrações de Reagan, Bush e Clinton.
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