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Imagine, como é gostoso viajar de 
trem, de longo percurso. Como de Santos 
para São Paulo, de Campinas para São 
Paulo, de Sorocaba para São Paulo, de 
Bauru para São Paulo, de Piracicaba para 
São Paulo, de Jundiaí para São Paulo, de 
São José do Rio Preto para São Paulo, de 
Presidente Prudente para São Paulo, de 
Botucatu para São Paulo, de Avaré para 
São Paulo, de Ourinhos para São Paulo, 
de Assis para São Paulo, de Ribeirão Pre-
to para São Paulo. Um sonho! Você pode 
viajar o tempo todo, fazendo o que bem 
quiser, pode ler, estudar (eu conheço al-
guns médicos que fizeram faculdade em 
Botucatu, e sempre viajaram de trem) – 
“hoje para eles só resta saudades, porque 
acabaram com os trens de longo percur-
so”. Na época os trens imperavam, e não 
haviam pedágios para você participar com 
a “dívida”, com o governo e “pagar não sei 
o quê, para quem”. O dinheiro é dividido 
e vai para a PROPINA de muitos admi-
nistradores. NOTE-SE, QUE DURANTE 
A PANDEMIA NÃO HOUVE RESTRI-
ÇÃO AOS PEDÁGIOS, COMO ACON-
TECEU NA ARGENTINA. Vamos ana-
lisar outros países, como por exemplo a 
CHINA, o JAPÃO e a ITALIA. Nestes 
lugares, estamos avaliando um governo 
CORRETO. Este governo correto, sempre 
se preocupou com o povo, e fez suas ad-
ministrações, para o bem comum (e não 
cobra pedágios em sua administração). 
Assim nós temos na China, uma adminis-
tração comunista, que cuida do povo, com 
taxas mínimas de cobrança nas passagens 
dos trens, num valor mínimo. No Japão te-
mos uma administração, que tem um rei-
nado, e que também pensa no povo, através 
de seu ministro, também cobrando uma 
taxa mínima de passagens ao povo. Na Itá-
lia também temos uma administração que 
pensa no povo, cobrando uma taxa mínima 
de passagens para todos os locais do país. 

VOCÊ JÁ VIAJOU DE TREM?

Na China em 2020, que tem uma área 
de 9.597.000 Km2, e uma população de 
1,4 bilhão de habitantes. O Japão em 
2018, que tem uma área de 377.915 Km2, 
tem uma população de 126,5 milhões de 
habitantes, a Itália em 2019, que tem uma 
área de 301.338 Km2, tem uma popula-
ção de 60,36 milhões de habitantes, com 
um governo que cuida dos interesses pes-
soais de seu povo, e vivem livres. Ana-
lisamos vários tipos de governo que se 
preocupam com seu povo. A China tem 
linhas de trem que se comunicam com 
a Rússia, com o Tibét com a Mongólia, 
com a Europa, chegando até na Inglater-
ra, ou seja, em Londres. Os responsáveis 
políticos pelo governo desses países, 
realmente tem responsabilidade. Vejam 
aqui no Brasil, os irresponsáveis pela 
contrariedade dos interesses do país, por 
último, contam com os partidos PSDB 
(Fernando Henrique Cardoso, Mário Co-
vas, Geralápio Alckimin, João Agripino 
Dória). São uns imbecis, escória burra do 
mundo, não prestam para nada, destruí-

ram as ferrovias do País, que só fazem 
transporte de cargas por conta própria, o 
repasse é muito pouco aos governos, ou 
seja, só atendem aos seus próprios inte-
resses, um verdadeiro lixo atômico. Con-
forme já ficou comprovado neste jornal 
em edições anteriores. O atual gover-
nador de São Paulo, o Dória, se vendeu 
para a China, ele não tem capacidade de 
tocar obras aqui no país porque não tem 
financiamento e não terá permissão para 
este fim. 

O Fernando Henrique Cardoso pas-
sou o governo para Luiz Inácio Lula da 
Silva que é do PT, onde seu governo ad-
ministrou por oito anos, a sua sucessora 
foi a Dilma que administrou mais seis 
anos, os quais só roubaram o país não 
fizeram nada para melhorar, entregaram 
do mesmo jeito a população. Até quando 
o povo vai escolher mau os administra-
dores da nação

Cel. Reginaldo dos Santos
Presidente

Você elegeu os piores administradores do país, eles cortaram os trens de longo percusso.


