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2 Associação Policial de Assistência Social

ELEIÇÕES - Vamos falar sobre o Dó-
ria-Estamos afeitos a cidade de São Paulo, 
o grande nome é de DÓRIA que se diz um 
GESTOR e se elegeu na Capital Paulista di-
zendo que seria um candidato para quatro 
anos, quando na realidade deu um nome mui-
to bonito para a cidade de São Paulo como a 
“Capital Linda”, mas ele nunca acompanhou a 
realidade da imprensa escrita e televisada que 
é anunciada todos os dias sobre o mal estado 
da SAÚDE, da EDUCAÇÃO e da SEGU-
RANÇA, onde o mal estado de conservação 
dos próprios municipais, particulares(praças, 
entidades públicas, etc...), que em conjunto 
com o Governo do Estado, mantém os delin-
quentes armados até os dentes, com fuzis e 
metralhadoras. Esta é a “Capital Linda”, mas 
basta você transitar pela Rua Santa Efigênia 
ou Praça da Sé e observar a “beleza de nossa 
Capital”, que até bem pouco tempo realmente 
era uma “Cidade Linda”, antes do MDB(Mo-
vimento Democrático do Brasil) e PSDB(Par-
tido Socialista Democrático Brasileiro), terem 
assumido junto com outros partidos não só 
a Capital de São Paulo, como o próprio Es-
tado-nosso irreal candidato a Presidência da 
República, nunca deu um reajuste significati-
vo aos funcionários públicos da Prefeitura de 
São Paulo, ou seja, ignorou o funcionalismo 
público municipal, Dr. Geralápio Alckmin, 
que acredita irá dar continuidade ao grande 
mérito feito pelo Dr. Elias Temer. Observe 
o que acontece com o Dr.Serra se envolveu, 
com Caixa 2 e consequentemente envolve o 
nome de sua filha, desta forma o Dr.Geralápio 
Alckmin também está envolvido até o pesco-
ço com os 10 milhões de reais no Caixa 2, e 
não vai ser a sua “entrevista”com o Ministério 
Público de São Paulo que vai dissuadí-lo de 
sua caminhada, ao contrário precisamos pegar 
os nomes de quem participou desta “reunião”. 
Nós temos treze candidatos a Presidente da 
República dos quais a grande parte é constitu-
ída de partidos da esquerda, ou seja, o PP(Par-
tido Progressista), o PSB(Partido Socialista 
Brasileiro), o PT(Partido dos Trabalhadores)-
como disse Hélio Bicudo antes de morrer que 
conheceu o Lula muito pobrezinho e que ago-
ra o mesmo e os filhos não conseguem disfar-
çar as suas riquezas, o PSDB(Partido da So-
cial Democracia Brasileira), o PMDB(Partido 
do Movimento da Democracia Brasileira), o 
PCdoB(Partido Comunista do Brasil), Pode-
mos(Partido Político Brasileiro), PSL(Partido 
Social Liberal), o PTB(Partido Trabalhista 
Brasileiro), o DEM(Democratas), o PR(Parti-
do Republicano), o PRB(Partido Republicano 
Brasileiro), o PV(Partido Verde), o PSD(Par-
tido Social Democrático), o PMN(Partido 
da Mobilização Nacional), o PHS(Partido 
Humanista da Solidariedade), o PTC(Partido 
Trabalhista Cristão), o SD(Solidariedade), o 
DC(Democracia Cristã), o Avante(Avante), 
o PSOL(Partido Socialismo e Liberdade), o 
PRTB(Partido Renovador Trabalhista Brasi-
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leiro), o PROS(Partido Republicano da Ordem 
Social), o PATRIOTA(PATRI), o PPL(Partido 
Pátria Livre), o PMB(Partido da Mulher Bra-
sileira), a REDE(Rede de Sustentabilidade), 
o PSTU(Partido Socialista dos Trabalhadores 
Unificado), o PCB(Partido Comunista do Bra-
sileiro), o NOVO(Partido Novo), o PCO(Parti-
do da Causa Operária) e o PSL(Partido Social 
Liberal), que tem na candidatura de Bolsonaro, 
como um representante da direita no País, que 
é acusado pela “Bancada da Bala”, como um 
grande adversário particularmente de Geralápio 
Alckmin(que responde a dois processos de pro-
pina, tendo dois de seus titulares imediatos as-
sumindo a bronca, e ele assim como o Lula não 
sabe de nada. Observe que o Dr. Geraldo Alck-
min assumiu o Governo, na falta do Dr. Mário 
Covas, durante mais de vinte anos, e o que se vê 
é que a Saúde do Estado de São Paulo está uma 
lastima, a Educação, deixa muito a desejar com 
suas várias pesquisas e implantações no Estado. 
A Segurança está lastimável, vejam os últimos 
apontamentos da imprensa a nível Nacional, 
Rede Globo, Rede Record, Rede TV(Rede de 
Televisão), o SBT(Sistema Brasileiro de Televi-
são), a Bandeirantes, a Rede Gazeta, a TV Cul-
tura, etc... que tem demonstrado um caos, não 
só na Capital, mas também no Estado onde os 
bandidos assumiram o comando da Nação. Não 
vamos falar em outras áreas, tais como: agrope-
cuária, ciência e tecnologia, transportes(como o 
Governo já teve a greve dos caminhoneiros-e foi 
avisado previamente), a cultura, etc... de todos 
os candidatos à Presidência da República, ne-
nhum merece confiança, porque não transmitem 
nenhuma fidelidade ao eleitor, ou seja, quando 
em 1988, o PSDB mais o MDB se dividiu, e 
seus candidatos bolaram a morte das ferrovias 
no País, também aniquilaram o crescimento do 
País, ou seja, não havia necessidade de fazer o 
que fizeram, as rodovias poderiam ter crescido 
sem o aniquilamento das ferrovias. Assim os 
Governos que vieram após 8 anos de Fernando 
Henrique Cardoso, que foi o Lula, mais 8 anos, 
a Dilma, mais 6 anos e ultimamente o Dr. Temer 
com toda a sua experiência mantiveram todo 
este “Status Quo”. Hoje temos a necessidade de 
termos uma ferrovia ligando as grandes cidades, 
e mais também as hidrovias. 

Vamos analisar o desenvolvimento e o nú-
mero de Deputados Federais e Senado.

Câmara e Senado gastaram mais de dez bi-
lhões em 2017(no ano passado demonstramos o 
pesado custo que as carreiras jurídicas no Brasil, 
o Poder Judiciário, o Ministério Púbico, e a De-
fensoria Pública, gastaram em nome do público 
do Brasil. A despesa do Poder Judiciário Brasi-
leiro é superior ao gasto por habitante de países 
como a Suécia, Holanda, Itália, Portugal, Ingla-
terra e Espanha. Grande parcela desses recursos 
é gasta com recursos humanos, ou seja, usado 
no pagamento de altos salários e benefícios a 
juízes, procuradores e defensores públicos(que 
frequentemente se valem de artifícios para su-
perar o teto constitucional-como fizeram em 

2018 para ultrapassar o teto constitucional). 
Outra fonte por onde jorra generosamente 
o dinheiro público é o Poder Legislativo. 
Levantamento do jornal Folha de S.Pau-
lo(2003) revela que o congressista brasileiro 
é o segundo mais caro do mundo, comparan-
do a outros 110 países, ficando atrás apenas 
dos Estados Unidos. Segundo a Associação 
Contas Abertas, o maior orçamento é o da 
Câmara dos Deputados que além de um dos 
513 deputados tem cerca de 16 mil funcio-
nários. Para a Câmara a previsão de gastos 
é de 5,9 bilhões para este ano(2017) sendo 
que 81%(R$4,4 bilhões) serão destinados a 
pagamentos de encargos sociais. Em 2018 
vocês perceberam como o Presidente da 
Câmara estava afeito ao reajuste que estava 
dando a todos os funcionários da Câmara, 
com ar um tanto preocupado, enquanto o 
Presidente do Senado(MDB), demonstrou 
um total desalento com tal situação(não há 
motivo para dar tal reajuste aos funcionários 
da Câmara e do Senado, porque não existe 
dinheiro nos cofres públicos para tal reajus-
te) – existem muitos deputados e senadores, 
além de funcionários civis que justifiquem 
o gasto de mais de 10 bilhões para este ano. 
Observe que algumas notícias nos chamam a 
atenção, tal como que a “Eletrobrás não será 
privatizada pelos políticos, em razão de uma 
medida tomada pelo jurista e magistrado bra-
sileiro de nome Lewandowski através de um 
edital, ocorrendo que no momento seguinte 
a Eletrobrás foi privatizada”. Nenhuma me-
dida tomada por este Governo tem validade 
para o futuro. Observe que este Governo 
tem distribuído dinheiro para o povo, assim 
procedeu ao divulgar em duas versões, di-
nheiro do PIS, PASEP, lembrando o filme 
dos “Cinco Homens de Ouro”, a muitos anos 
atrás, só que o Governo Temer cortou muitas 
aposentadorias, como se os brasileiros não 
avancem em seus propósitos, para disfarçar 
sua grande roubalheira. Sou contra a morte 
por encomenda da Policial Militar Feminina 
Juliane Duarte dos Santos. Onde está a DE-
MOCRACIA NO BRASIL: Aqui não é per-
mitido que uma única pessoa seja candidato a 
NADA, tem que pertencer a um partido, isto 
não é DEMOCRACIA. A única forma de vo-
tarmos está nas urnas eletrônicas, que não são 
validas e sim sujeitas a alterações, por pura 
comodidade dos JUIZES ELEITORAIS, que 
não querem conferir os votos-a-voto por sim-
ples casuísmo profissional, sujeitas a inúme-
ras alterações já comprovadas e não aceitas 
pelos países evoluídos. Fonte: Portal, Jornal 
O POVO, Mucuripe FM, O POVO/CBN, 
TV O POVO, Populares, BPOP, Empregos 
e Carreiras, Anuários do Ceará e Folha de 
São Paulo. 

Cel. PM Reginaldo dos Santos
Diretor Presidente


