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Frente Parlamentar busca aproximação com Associquim e Adirplast em SP
O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da
Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico
e Plástico do Brasil, Vanderlei Siraque (PT/SP), visitou a Associação
Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos
(Associquim), nesta segunda-feira (19), em São Paulo (SP), onde foi
recebido pelo presidente da entidade, Rubens Medrado. Na terçafeira (20), o parlamentar foi à Associação Brasileira dos Distribuidores
de Resinas Plásticas Bobinas Plásticas e Afins (Adirplast), onde foi
recebido pela direção da entidade, liderada pelo seu presidente,
Laércio Gonçalves. Siraque esteve acompanhado nos dois encontros
por João Luiz Zuñeda, consultor da Frente Parlamentar e sócio da
Maxiquim. Os encontros tiveram por objetivo conhecer melhor os
segmentos. “O nossa trabalho é entender as especificidades de cada
segmento da cadeia produtiva para o encaminhamento de
propostas que beneficiem todos”, afirma Siraque. Segundo ele, a
construção de políticas públicas para o setor deve levar em
consideração a Cadeia Produtiva, mas não podem perder de vista as
particularidades de cada segmento.
Na Associquim, foram apresentadas a importância da distribuição
para o mundo da química, os serviços prestados pela entidade e
também suas reivindicações e necessidades, além de informações
sobre a segurança da armazenagem, do manuseio, da logística reversa
das embalagens, segurança e logística de transporte.
Adirplast - Na terça-feira (20), Siraque e Zuñeda foram recebidos pela
diretoria da Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas e
Bobinas Plásticas e Afins (Adirplast). O presidente da entidade,
Laércio Gonçalves, apresentou o perfil da Associação, com os pontos
favoráveis e as dificuldades enfrentadas no atual quadro econômico
do país. “A nossa proposta é estreitar os laços com a Frente
Parlamentar e com isso melhorar o desempenho do setor”, afirmou
Gonçalves. Segundo ele, um bom desempenho do setor contribui
para a economia brasileira como um todo.

Além do presidente da Adirplast, participaram da reunião o vicepresidente, Osvaldo Cruz, os diretores Ricardo Mason, Gildo Romolu,
Tamas Vero, e o presidente do Conselho Diretor da entidade, Wilson
Cataldi.
A Associação, fundada em 2007, tem como diretrizes o
fortalecimento da distribuição, o apoio aos seus associados e a
consolidação com petroquímicas. O objetivo é estreitar os laços que
unem estes dois segmentos da indústria e demonstrar a importância
que os distribuidores têm para o setor e para o desenvolvimento do
mercado brasileiro de plásticos. Além disso, a entidade trabalha
para promover a imagem sustentável do plástico.
Atualmente, a entidade agrega empresas distribuidoras de resinas
plásticas, que só em 2010 tiveram um faturamento bruto de mais de
R$ 2,4 bilhões e responderam por cerca de 10% de todo volume de
polímeros comercializados no país. Todas elas são credenciadas pelos
fabricantes e ostentam suas bandeiras petroquímicas, o que garante
ao cliente final a qualidade do produto.
Os distribuidores de resinas plásticas influenciam diretamente o
desenvolvimento do setor plástico brasileiro, pois também
“financiam” o crescimento dos clientes, emitindo aproximadamente
20.000 notas fiscais e gerando 70.000 duplicatas mensais para um
faturamento em 2010 de 2,5 bilhões de reais.
A Associquim, fundada em 1960, é a entidade que representa as
empresas que fazem o link entre os grandes produtores dos insumos e
os grandes, pequenos e médios fabricantes de produtos químicos e
petroquímicos. As empresas associadas processam, formulam,
misturam, reembalam, estocam, transportam e comercializam estes
produtos exclusivamente para clientes industriais.
A entidade tem por princípio apoiar a categoria na defesa do livre
comércio de produtos químicos e petroquímicos nos mercados
interno e externo, valorizando o respeito ao meio ambiente, a
legislação e a ética em benefício do associado.

Diretoria Adirplast reúnem-se com Siraque

O presidente da Associquim, Rubens Medrado (ao centro), na reunião na sede da entidade
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