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Siraque on-line entrevista finalista do festival  
da MPB promovido pela TV Globo 

 
Terceiro colocado no festival da Música Popular Brasileira, promovido pela TV 

Globo em 2000, com a canção "Xi! De Pirituba a Santo André", o cantor e 

compositor Kleber Albuquerque acaba de gravar seu terceiro disco intitulado "O 

centro está em todas as partes". O andreense de 34 anos, que surgiu de vez para 

a música no festival de Igarapava em 1996, onde foi o segundo colocado fala ao 

Siraque on-line sobre suas expectativas com o Ministro da Cultura, Gilberto Gil, e 

acredita que a cultura pode despertar o espírito de cidadania nas pessoas.  

Leia entrevista na íntegra: www.siraque.com.br/entrevistadasemana6.asp 

 

Siraque vai a Brasília tratar da segurança de São Paulo 

 

O deputado Vanderlei Siraque, vice-presidente da Comissão de Segurança 

Pública da Assembléia Legislativa, está em Brasília participando de dois 

compromissos importantes. Na tarde de ontem, o parlamentar esteve com o chefe 

de gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Antonio Carlos 

Carpalho, para tratar da implantação do Sistema Único de Segurança. Hoje, 

Siraque participa do encontro dos deputados estaduais petistas.  

Saiba mais: www.siraque.com.br/siraqueembrasilia.asp 

______________________________________________________________ 

Audiência Pública debate regulamentação da lei  

que combate indústria de ensino em São Paulo  



O deputado realiza na próxima terça-feira (17) uma Audiência Pública para 

debater a regulamentação da lei 10.860, que estabelece requisitos para criação, 

autorização de funcionamento, avaliação e reconhecimento dos cursos de 

graduação na área da saúde, das instituições de educação superior, públicas e 

privadas no Estado de São Paulo.  

Leia mais www.siraque.com.br/audienciareg.lei.asp 

Fabricante terá de colocar selo de proteção nas  

latas de bebidas comercializadas em São Paulo 

Fundamentado em uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), o projeto 

de lei nº 464 de autoria do deputado estadual Vanderlei Siraque (PT) determina 

que todas as latas de bebidas, entre elas de cerveja, refrigerante e suco 

comercializadas no Estado de São Paulo, tenham selo de proteção no local de 

contato da boca com o recipiente. O objetivo é evitar a contaminação de latas que 

ficam expostas nas prateleiras de bares e supermercados e estocadas em  

depósitos de bebidas.  

Veja o projeto na íntegra www.siraque.com.br/pllatinha.asp 

_________________________________________________________ 

Acesse www.siraque.com.br  

Entre em contato com a gente:  siraque@siraque.com.br 
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