Deputado Federal Vanderlei Siraque

Informativo da Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil, Ano II, nº XXIX

A CONSTRUÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA A CADEIA PRODUTIVA DA
INDÚSTRIA QUÍMICA CONEXA ÀS DEMAIS CADEIAS DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
A Frente Parlamentar tem como prioridade a
construção de uma política pública para a cadeia
produtiva do setor químico, petroquímico e plástico.
Neste sentido, o tema precisa estar na agenda do
Congresso Nacional, da presidência da República, dos
Estados e Municípios, empresários e trabalhadores,
além de levar o debate para a sociedade em geral.
O Brasil, após a descoberta do petróleo do pré-sal,
tem que desenvolver uma política que possa agregar
valor ao nosso óleo ao investir em derivados para a
primeira, segunda e terceira gerações. A nosso ver, a
cadeia produtiva tem início na extração do petróleo e
gás e completa o ciclo somente com o reaproveitamento
dos produtos fora de uso para a geração de energia ou
para criação de outros produtos úteis(quarta geração).

É importante pesquisar a transversalidade, a interface,
a conexão e a relação de interdependência com outras
cadeias produtivas, como a automotiva, a construção civil,
eletroeletrônicos, infraestrutura, agricultura, alimentos.
Investir em educação, ciência, tecnologia,
pesquisa e inovação são essenciais tanto quanto
a desoneração tributária da cadeia produtiva, a
melhoria da logística/infraestrutura, a redução
dos custos da matéria-prima e do crédito, da
energia e segurança jurídica.
Outro fator, é melhorar a imagem do “plástico”
junto à sociedade e demonstrar sua importância e
utilidade para a vida das pessoas.
Por isso, a agenda da Frente Parlamentar será intensa
em 2014.

TIGRE-ADS ANAUGURA FÁBRICA EM ALAGOAS

SIRAQUE VISITA A BAYER DE FELFORT ROXO-RJ

A Frente Parlamentar esteve em Marechal Deodoro-AL,
representada pelo presidente Vanderlei Siraque, para apoiar e
prestigiar a inauguração da fábrica de tubos de polietileno da
Tigre-ADS, a qual atenderá o mercado das regiões
Norte/Nordeste. O deputado Siraque esteve ao lado do
governador Teotônio Vilela e do gerente-geral da Tigre-ADS, José
Antonio Cattani, além de empresários e autoridades locais.

Continuando a maratona para conhecer de perto os
problemas e soluções da indústria química brasileira, o
deputado Vanderlei Siraque visitou, dia 30/01, a planta da
Bayer de Belfort Roxo-RJ. Um dos maiores problemas do setor
no RJ é a falta de um Terminal Portuário Químico à Granel, a
demanda para a redução do preço do gás, em especial para
matéria-prima, além de segurança pública.
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