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Uma das piores administrações do país 
foi a de FHC, através do qual muitas coi-
sas deixaram de ser esclarecidas, como por 
exemplo a mídia tem mostrado, as casas do 
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis). 
Da mesma forma, no seu mandato os gover-
nadores fizeram e desfizeram em seus Esta-
dos. Assim, em Minas Gerais, Aécio Neves 
se esbaldou, recebendo como prêmio vários 
processos por caixa 2, fato que ainda não 
aconteceu no Estado de São Paulo, onde o 
governador por mais de vinte anos, acabou 
com as ferrovias no transporte de pessoas, 
deixou que o povo roubasse a eletrificação 
das empresas, como a Estrada de Ferro So-
rocabana de São Paulo à Ourinhos, a Com-
panhia Paulista de São Paulo à Bauru, e ou-
tras companhias mais no Estado. Assim foi 
em 1995 quando deveria assumir o governo 
Mário Covas, que também roubou o Esta-
do, impondo novas viaturas para a Policia 
Militar, tipo Land-Rover, impondo novos 
veículos para o transporte dos trens, que não 
serviram para nada, nem foram usados, e na 
sequência o próprio vice-governador se en-
carregou de fazer uma legislação que NÃO 
JUSTIFICA OS MEIOS QUE O ESTADO 
TEM QUE PAGAR DAS FERROVIAS 
(LEGISLAÇÃO MAL FEITA, ATÉ HOJE, 
ONDE IMPERA O SOCIALISMO-CO-
MUNISMO). Hoje temos um governador 
que é incompetente para todos os fins, já 
iniciou o mandato, agredindo funcionários 
da segurança, chamando-os de “vagabun-
dos”. Como ele pode afirmar “as pessoas 
que saem de suas casas, e vão fazer poli-
ciamento, que sejam vagabundas”, e muitas 

Vejam como estão felizes – enganaram a população durante mais de vinte anos, e continuam enga-
nando os devotos. Não preciso falar de Aécio Neves (MG), Geralápio Alckmin (SP) e o pequeno FHC (o 
maior de todos os corruptos ditando como deve ser a sua pauta). Inúmeros casos de corrupção, caixa 
2, que até agora não tiveram solução. 

Vamos aos fatos – FHC em sua campanha projetou, e está feita a eletrificação da BR-116, que 
existe, e não funciona tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro (sendo um dos lugares onde mais 
existe pratica de roubos).

vezes nem retornam para os seus familiares. 
No caso, ele que é filho de uma pessoa, sem 
qualificação porque estava exilado do país, 
não merece o mínimo de crédito. Assumiu 
a Prefeitura de São Paulo, com o compro-
misso de permanecer nela e deixou dois 
anos após, além de não ter feito nada para 
melhorá-la. Como está a Cracolândia, ele 
não acabou com ela, porque é frouxo, aca-
bou com o seu casamento com uma pessoa 
de responsabilidade, tendo três filhos com 
a referida. Analise o túnel Chucri Zaidan, 

uma obra que não foi entregue até os dias 
de hoje, passada para outro prefeito, que não 
terminou, que dependem de outros recursos 
para ser concluída, porque o dinheiro não 
deu (como sempre acontece nos seus negó-
cios, ou seja são superfaturados), seus negó-
cios atuais e do atual prefeito também, que 
a cidade de São Paulo está cheia de buracos, 
calçadas mal feitas (e não são fiscalizadas, 
praças cheias de matos, passarelas mal feitas 
e inacabadas, os trens sem manutenção). A 
cidade com um controle de tráfego de for-
ma urgente (onde não precisa), e atualmente 
viaja para fora do país demonstrando uma 
facilidade no governo do Estado. O que ele 
deveria fazer ele não faz, mantém os secre-
tários e governador, com altos salários, disse 
que iria privatizar o Pacaembu, o Largo do 
Ibirapuera, mas como sempre, não vai fazer 
uma coisa e nem outra porque é um incom-
petente. Na realidade, o que tem que ser feito 
você não faz, porque não passa de um “lixo 
eletrônico”. Você disse que iria recuperar 
as ferrovias, mas pelo jeito vai continuar 
do mesmo tamanho, porque entre Santos, 
Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Botucatu, 
Bauru, Presidente Prudente, São José do 
Rio Preto, Ribeirão Preto até agora nada. E 
a manutenção do saneamento básico: ONDE 
ESTÁ? UM GOVERNO MUITO FRACO, 
NÃO CONHECE AS PRINCIPAIS CIDA-
DES DO ESTADO. 
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Presidente


