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2 Associação Policial de Assistência Social

Quem assumiu primeiro como Go-
vernador foi o Dr. Mário Covas do PSDB 
(Partido da Social Democracia Brasilei-
ra) e com ele o seu Vice-Governador Dr. 
Geraldo Alckmin (médico) do PSDB, em 
1.998 com o apoio do Governo do Estado 
de São Paulo assumiu como Presidente 
da República o FHC (Fernando Henrique 
Cardoso) do PSDB. Vamos estabelecer 
o nexo causal que o Governador de São 
Paulo, aliado ao seu Vice-Governador 
resolveram acabar com as ferrovias do 
país e para tanto aniquilaram com o que 
já existia, que tinha muita razão de ser, 
porque transportavam as riquezas do país 
que inclusive eram exportadas. Assim nós 
tínhamos os grãos, como o feijão, milho, 
particularmente o café, e etc... Assim as 
ferrovias foram aniquiladas dentro do 
país, a Estrada de Ferro Sorocabana, Cen-
tral do Brasil, Ferrovia Paulista, Arara-
quarense e a Mogiana do Interior foram 
extintas em 1.998, e foram dadas no seu 
espaço para as empresas de operações 
ferroviárias RUMO e MRS para que elas 
usassem e abusassem da malha ferroviá-
ria sem manutenção, que é o que nós per-
cebemos hoje. Na realidade o que essas 
empresas fazem hoje é usar e abusar dos 
nossos produtos onde investiram o míni-
mo de dinheiro e os políticos locupletam 
daquilo que eles conseguiram. Ainda mais 
promoveram uma abertura para a indús-
tria automobilística que está funcionando 
até nos dias de hoje. Ainda hoje os políti-
cos brasileiros se locupletam dos dividen-
dos que esta indústria promove, mais os 
pedágios que provocam um grande rendi-
mento a nível nacional, e assim tivemos o 
Lula, Dilma e o Temer nos seus governos 
que também aderiram a isso. Existe uma 
indústria de valores a serem discutidos 
entre a Justiça, o Governo Federal, as em-
presas de ônibus que mantem os valores 
que normalmente são discutidos e depois 
são aprovados pelas empresas de ôni-
bus, e o povo “dança”. O povo “dança” 
também porque os trens não passam por 
pedágios não fazem mais o transporte de 
passageiros, e só as empresas permissio-
nárias RUMO e MRS se mantem no poder 
colhendo os lucros do país. Os pedágios 
que eram do governo foram convertidos 
em pedágios particulares. É por esse mo-
tivo que o Governo de São Paulo também 
acabou com os Bancos, ou seja, Banco do 
Estado de São Paulo e na sequência Caixa 

“Você elege pra uma coisa, eles fazem outra”

Econômica do Estado de São Paulo, per-
mitiu o acesso a empresas de telefonia do 
resto do mundo que assumiram o controle 
de nossas comunicações, efetuando muitas 
mutretas para enganar seus consumidores, 
que na realidade nos dias de hoje também 
o próprio Governo teria condições de ter 
uma Empresa que controlasse as comuni-
cações(acabaram com a TELESP (Compa-
nhia de Telecomunicações do Estado de São 
Paulo), sem fazer mutretas para enganar a 
população. Vamos lembrar da Assunção de 
Comando no Estado de São Paulo por oca-
sião do Governo do PSDB, cujo o Governo 
era de Mário Covas, que trouxe do exterior 
vagões e máquinas elétricas para o trans-
porte do povo da Espanha (o famoso trem 
espanhol), também deu para a polícia uma 
frota de veículos com a marca Land Rover 
da Inglaterra, destruiu a legislação, que pro-
tegia os médicos, enfermeiros e professores 
que não podiam ter mais de um emprego no 
Estado de São Paulo. Todas essas alterações 
só se concretizaram com a aquiescência do 
Governo Federal que em 1.995 também as-
sumiu o Governo Federal, que era Fernando 
Henrique Cardoso, que passou o Governo 
para Lula, que continuou e manteve a mes-
ma dinâmica, durante mais oito anos, que 
passou para a Dilma, que continuou e man-
teve o mesmo Governo, que teve o seu “sta-
tus” de Presidente afastada, assumindo Mi-
chel Temer, que manteve tudo igual. Todos 
na sequência têm o mesmo valor, ou seja, 
“não valem nada”, por ter permitido esta 
extravagância governamental durante todos 
esses anos. Incluindo-se que no Governo 

do PT, fizeram financiamentos estratos-
féricos para países comunistas que estão 
devendo para o BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e So-
cial) quantias vultuosas, e que não irão 
pagar ao nosso Governo, como por exem-
plo o Porto de Mariel em Cuba, etc...

GOVERNO ESTADUAL - Imagi-
nem o Dr. Geralápio Alckmin que du-
rante mais de doze anos administrou São 
Paulo, como nos destruiu: Com relação 
ao aumento da polícia acabou com o nos-
so efetivo (polícia militar, polícia civil 
e polícia científica), destruindo os efe-
tivos que existiam, e consequente falta 
de segurança. Por ocasião dos reajustes, 
não cumpriu e não cumpre com o que 
está previsto na Constituição. Ele só dá 
reajuste para os magistrados, e quando 
foi necessário colocou como Secretário 
da Educação do Estado de São Paulo. 
Incluindo-se que todos os problemas de 
reajuste, também não são cumpridos, e 
que o próprio Governador se encarregou 
de afastar essa obrigação, transformando 
os reajustes em desobrigação. Como afir-
mou um amigo que lê o Jornal OSAPAS: 
- “você elege uma pessoa para fazer uma 
coisa, e na realidade eles fazem outra”. 
(Diga-me com quem andas e te direi 
quem és).

Cel. PM Reginaldo dos Santos
Diretor Presidente
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Imaginem vocês que em 1958, eu fiz uma viagem com os meus pais de Manduri/
SP no trem de luxo até Júlio Prestes/SP Capital e pela Ferrovia da Estrada de Ferro 
Sorocabana (foto que você vê a esquerda) e do Brás/SP, viajei até Aparecida do Norte/
SP pela Ferrovia Central do Brasil, também em carro de luxo, e nossa viagem foi muito 
boa. Fomos com o objetivo de orarmos, e na volta fizemos o mesmo percurso, todos de 
trem. Observe que na foto da FEPASA, os trens são elétricos, e de Júlio Prestes (Capital) 
até Ourinhos (Interior) todos eram elétricos, e que o material que o PSDB, MDB e PT 
deixaram “morrer” com a população é muito caro, a FEPASA já era um arranjo do 
PSDB porque a ferrovia é a Estrada de Ferro Sorocabana.

Essa mensagem continua 
na próxima edição


