
           

   
 
Boletim Eletrônico do Conselho Político do Mandato do Deputado Estadual Vanderlei Siraque 
Número 42 – 21 de maio de 2002 

 

Siraque participa de debate sobre ampliação 
do Pólo Petroquímico na Rádio ABC 

Nesta quinta-feira (23), às 9h30, o deputado estadual Vanderlei Siraque participa na 
Rádio ABC 1570 AM, de um debate que  discutirá a ampliação do Pólo Petroquímico 
da região. O debate conta com a presença de outros políticos da região e 
ambientalistas. 
Para o deputado Vanderlei Siraque a ampliação depende de um consenso político na 
região do grande ABC. O projeto de Lei que aprova a ampliação do Pólo Petroquímico, 
deverá estar tramitando na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, até junho 
deste ano. 
O Pólo Petroquímico de Capuava surgiu em 1954, com a implantação da Refinaria de 
Capuava - uma das unidades da Petrobras no Estado de São Paulo -, e foi sedimentado 
com a chegada, em 1968, da Petroquímica União. A partir daí, outras empresas se 
instalaram na área e, hoje, o Pólo abriga um total de 14 indústrias que produzem 
petroquímicos básicos para a fabricação de uma infinidade de produtos, todos 
presentes na vida da população. Etileno, propileno, polietileno e muitos outros 
produtos são matérias-primas para a fabricação de borrachas, tintas, produtos 
farmacêuticos, vidros, embalagens, resinas, tubos, mangueiras, calçados, filmes 
plásticos, peças injetadas, adesivos, espumas expandidas, defensivos agrícolas, portas, 
janelas, cosméticos, entre outros. 
O deputado Vanderlei Siraque também participa de segunda a sexta às 13h30 na Rádio 
ABC 1570 AM, expressando sua opinião sobre os mais diferentes assuntos e temas de 
interesse da nossa sociedade como segurança, educação, saúde, transporte, habitação, 
política, cultura, entre outros. 
 
 

 

Acesse www.siraque.com.br e fique por dentro das novas ações do mandato. 
Participe do Fórum de Debates, deixe sua opinião! 
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Indique nosso boletim para um amigo(a)! 
Caso não deseje receber mais nosso boletim basta enviar uma mensagem escrevendo CANCELAR no subject (assunto) ou entre 
em contato conosco. 
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Sempre Presente 


