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SOMOS CARTAS MARCADAS - 
Da mesma forma que assumem o país 
diante do voto, eles passam a vender o 
nosso país, senão vejamos:

1) Quando o governador Mário Covas 
assumiu o governo em 1995 ele contava 
com o apoio do então Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, e assim pode desen-
volver todo o seu planejamento estratégi-
co, associado com o esquerdista Geraldo 
Alckmin, assim ele determinou o fecha-
mento do Banespa, que era um banco que 
servia a todos os prestadores de serviço do 
Estado de São Paulo e o funcionalismo; 
em consequência pagou uma disfunção 
de funcionários que não podiam exercer 
atividade física pertencendo ao mesmo 
quadro de funcionários. Exemplo: médi-
cos de uma determinada função que tra-
balhavam em determinado lugar no HPM 
(Hospital da Policia Militar) também não 
podiam exercer a mesma função no Hos-
pital das Clínicas, ou seja, salários duplos, 
só permitiu para os professores, porque 
ele não fez isso para todos os cargos? Sabe 
por quê? Porque o esquerdismo procura 
manter a desordem no país, que é o que 
fazem até hoje.

2) O governador Mário Covas reali-
zou o fechamento do transporte de trens 
no Estado de São Paulo, ou seja, fechou 
as ferrovias tidas como nefastas a todos 
(assim fechou a Estrada de Ferro Soroca-
bana que tinha mudado de nome para FE-
PASA), a Companhia Paulista de Estrada 
de Ferro, a Araraquarense, a Estrada de 
ferro que ligava São Paulo ao Rio, ou seja, 
a Central do Brasil, e por conseguinte em 
todo o país; em consequência promoveu 
uma missão às Policias Militares do Es-
tado com os carros originados do Reino 
Unido com os veículos Land Rover que 
era para consertar o país e não serviram 
para nada, os esquerdistas tentam promo-
ver a desunião entre o país.

3) Os governantes se dividiram em 
suas ações, convém mencionar que in-
vestiram na plataforma de instalação de 
novas empresas que fabricavam veículos, 
e tivemos o avanço de inúmeras marcas, 
tais como: a Volkswagen que comprou a 
DKV, a Mercedes Benz, a instalação da 
Chevrolet, da Citroen, da Toyota, Volvo, 
a Fiat, a Ford, Kia, Scania, Iveco, da Jeep 
Renegade, etc... Realizou a instalação de 
pedágios nas rodovias; em consequência 
financiou para o Estado de SP os trens 
da Espanha com super-faturamento que 
até hoje é investigado e não punido e por 

esse motivo os esquerdistas mantém uma 
linguagem diferente em nosso país e tam-
bém não são punidos como é o caso do Dr. 
Geralápio Alckmin.

4) Promoveu a abertura das rodovias 
no país e consequentemente a cobrança de 
pedágios, cujos efeitos são nocivos até hoje. 
Venderam e entregaram a TELESP (Com-
panhia de Telecomunicações de São Paulo).

5) Facilitaram aos investidores a per-
missão dos pedágios determinando o fe-
chamento da DERSA (Desenvolvimento 
Rodoviário S.A.) e facilitaram as coisas para 
os seus compadres, parentes dos governado-
res, como é o caso do atual Prefeito de São 
Paulo, que as vezes sai para saber como está 
o saldo em sua conta bancária, no exterior. 
Desconheço os prejuizos que eles promove-
ram na educação. Existem acordos fecha-
dos com quem dirige, e assim nós temos 
os acordos fechados com os governantes e 
normalmente são feitos “a portas fechadas”, 
por isso é que desconheço o que foi feito en-
tre o próprio José Sarney e seus assessores, 
FHC e seus assessores, Mário Covas e seus 
assessores, Geraldo Alckmin que colaborou 
com a destruição das ferrovias e seus asses-
sores, uma coisa é certa, todos eles convi-
vem e conviveram com a PETROBRÁS e 
suas subsidiárias e existem vários escânda-
los que envolvem todos os citados. Vamos 
analisar a amizade existente entre Geralápio 
Alckmin e o Dr. José Renato Nalini, que ele 
chegou inclusive a decretar a sua assunção 
como Secretário da Educação do Estado 
de São Paulo. Vamos analisar a amizade 
existente entre Fernando Capez e Geralápio 
Alckmin, o Dr. Geraldo Alckmin defendeu 
até os dentes a acusação do envolvimento 
de Fernando Capez na merenda das escolas, 
isto é um fato grave! no caso tanto o Dr. Na-
lini como o Fernando Capez ganhavam até 
o ano passado mais de R$65.000,00 por mês 
no Estado de São Paulo, isto também é um 
fato grave, será que também será consertado 
pela nossa nova Previdência, duvido! Não só 
dele mas como também as empresas que de-
vem para o país, como é o caso por exemplo 

da Volkwagem e da Mercedes Benz. Vamos 
acordar governo, quem é você? É o Dória, 
pois é! Você nem conhece o Estado que está 
administrando-Você vê uma empresa em 
Barra Bonita/SP onde existe uma Eclusa 
que faz o transporte de barcos e você tem 
esse transporte todo de barcos feito no Norte 
do país-O transporte é barato? Ótimo, não 
paga pedágio. Ótimo, aqui no Estado de São 
Paulo nós temos o Rio Tietê que poderia ser 
perfeitamente utilizado no transporte de 
cargas e passageiros;

6) O vapor que está em Barra Boni-
ta, pode perfeitamente ser utilizado pela 
Estrada de Ferro Sorocabana, através do 
Ramal de Botucatu, pois está a 5 km do 
referido que fica a poucos metros do Por-
to de Santos, liberando a BR-163, Rodovia 
longitudinal, que vai de Tenente Fortaleza 
(RS), a Santarem no Pará (a maior parte 
não é asfaltada na Amazônia), com o nor-
te do país; da mesma forma que temos o 
transporte de trem, cuja foto mostramos na 
cidade de Manduri/SP, que foi aviltada pela 
tranqueira do Dr. Mário Covas e do Gera-
lápio Alckmin, pois a RUMO e a ALL não 
fazem manutenção das ferrovias. Também 
não contrataram vários policiais, policia fe-
deral, do exército, da marinha, da aeronáu-
tica, policia rodoviária federal, policia ci-
vil, policia militar, policia científica, etc... 
também não contrataram as pessoas para 
fazerem o transporte  de gente(como nós) 
para nos locomovermos nos trens de longo 
percursso e nos vapores como de Barra Bo-
nita. E nossos administradores não recebe-
ram nada por isto. Fique tranquilo a cidade 
de Iperó, porque enquanto vocês entram 
com ações na Justiça, que já está compra-
da pelo próprio governandor ou presidente 
quem vai lhes dar a informação é o prefeito 
da cidade. Porque a ação movida por vocês 
cairá nas mãos de um juiz que não está fe-
chado com vocês e assim as policias não 
terão seus casos resolvidos.

Cel. Reginaldo dos Santos

Presidente APAS

Os Ex-Presidentes da República, bem como os Ex-Governadores do Estado 

de São Paulo estão todos sorridentes e felizes, por terem enganado o país


