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Frente lança site com informações de todos

 os participantes da cadeia produtiva
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Alexandre Toledo Deputado PSDB/AL / Antônio Imbassahy Deputado PSDB/BA / Arnaldo Jardim Deputado PPS/SP / Arthur O. Maia Deputado PMDB/BA / Cândido Vaccarezza Deputado PT/SP / Carlos Zarattini Deputado PT/SP / 
Edson Santos Deputado PT/RJ / Fernando Marroni Deputado PT/RS / Francisco Chagas Deputado PT/SP / Givaldo Carimbão Deputado PSB/AL / José Otávio Germano Deputado PP/RS / Luiz Alberto Deputado PT/BA / Manuela 
D' Ávila Deputada PC do B/RS / Marco Maia Deputado PT/RS / Newton Lima Deputado PT/SP / (Paulão) Paulo Fernando dos Santos Deputado PT/AL / Paulo Abi-Ackel Deputado  PSDB/MG / Renan Filho Deputado PMDB/AL / 
Renato Mooling Deputado PP/RS / Ronaldo Zulke Deputado PT/RS

 F o i  l a n ç a d o  n e s t a  q u a r t a  f e i r a  ( 3 0 )  o  s i t e  
(www.frentequimicopetroplastico.com.br ) da Frente Parlamentar em Defesa 
da Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e 
Plástico do Brasil, na Sala da Liderança do Governo, Câmara dos Deputados, em 
Brasília (DF).  O site é o único portal na internet, em língua portuguesa, que 
apresenta um panorama dos setores envolvidos com as informações mais 
importantes.

 O objetivo do site é ser um instrumento de comunicação a serviço da 
cidadania, do poder Executivo (federal, estadual e municipal), do Judiciário, do 
Ministério Público, dos parlamentares federais, estaduais e municipais, das 
entidades representantes dos empresários e dos trabalhadores da cadeia 
produtiva, dos professores, pesquisadores e estudantes dos cursos de química, 
de engenharia química, de tecnologia de alimentos, entre outros cursos; 
refletindo a dinâmica de todos os setores da cadeia produtiva.

 “O novo espaço virtual foi concebido para refletir a dinâmica de todos 
os segmentos da cadeia produtiva”, afirma o deputado Vanderlei Siraque 
(PT/SP), presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade da 
Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil. Segundo 
o parlamentar, as informações de todas as áreas reunidas mostram a 
verdadeira dimensão do setor e a sua importância para a economia brasileira.

 O deputado federal Ronaldo Zulke (PT/RS), que participou da cerimônia 
de lançamento, afirmou que a utilização das novas tecnologias da informação 

para a difusão de informações e promoção do debate é de muita importância, por permitir que os diversos 
segmentos possam expressar as suas opiniões e perspectivas.

 O site tem ligação direta com as diversas entidades do setor, como produtos de limpeza, perfumes, cosméticos, 
higiene pessoal, tintas, plásticos, alcoolquímica, petróleo, cloro-soda, fertilizantes e defensivos agrícolas, 
petroquímico/químico em geral, entre outros.

 Além de notícias sobre a movimentação do setor, boletins informativos, proposições legislativas, haverá espaço 
para artigos de representantes dos governos, dos empresários, trabalhadores, pesquisadores, parlamentares, 
tornando-se uma arena para o debate dos mais variados temas que envolvem a cadeia produtiva.

 O site torna-se um instrumento de informação, reivindicação, formação e divulgação da importância do setor 
para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Nessa perspectiva, convidamos as empresas e entidades 
representativas divulgarem para os seus trabalhadores e colaboradores e também participem com sugestões.

 O evento teve ainda a participação de Felipe Oppelt, representante da Associação Brasileira da Indústria 

Química (Abiquim).


