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O atual Governador João Agripino da 
Costa Doria Junior (que se intitula gestor), 
ao vencer a eleição, e estando no governo de 
São Paulo como Prefeito, dando um banho 
no Geralapio Alckmin, ao trazer consigo 
outro do mesmo partido, Bruno Covas Lo-
pes (PSDB), fazendo uma campanha como 
se fosse aliado de Bolsonaro (tudo mentira!). 
A Estrada de Ferro Sorocabana servia para 
pagar a Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo.

Tanto numa situação como na outra ele 
não consegue explicar o que aconteceu, o 
certo é que se elegeu porque o outro candida-
to Márcio França (PSB), mais um partido de 
esquerda, que era muito fraco. Você analisa 
que todos os partidos da esquerda estão en-
volvidos em corrupção, tal como o PT, e seus 
asseclas, PCB, PCdoB, PCO, PDT, etc...

Aliado a outros partidos como o MDB, o 
PMDB, o próprio PSDB (já envolvido atra-
vés de inúmeros rolos do caixa 2 com o Dr. 
Geralapio Alckmin, Aécio Neves, e outros. 
Vejam bem quem o governador pegou para 
auxiliá-lo. Gente corrupta, tal como: o Vice-
-Governador (Rodrigo Garcia), que ganhava 
até o ano passado o valor de R$ 65.000,00 
por mês, o Secretário do PROCON Fernan-
do Capez, que também ganhava o valor de 
R$ 65.000,00, o Secretário da Fazenda que é 
do MDB (que saiu candidato a Presidente da 
República, não se elegeu, não precisa de di-
nheiro público, mas aproveitou e fez viagens 
ao exterior junto com o próprio Governador, 
que diz que não precisa de dinheiro público e 
pretende colocar um pouco de dinheiro para 
fazer o transporte de trem em alguns trechos 
do Estado de São Paulo). Você viu como se 

Veja como o Governador Dória (PSDB), e o atual Prefeito de São Paulo Covas (PSDB), estão fe-
lizes. Porque eles enganaram O POVO. Desde o antigo Prefeito de São Paulo que era o Haddad (PT), 
que não deu nenhum tipo de reajuste para os funcionários aposentados da prefeitura. Da mesma forma 
o Governador também não dará nenhum reajuste para os funcionários aposentados do Estado. Obser-
ve que se trata de uma eleição feita para um determinado partido (PSDB), mas para os funcionários 
públicos estaduais da justiça, todos receberam os reajustes. Nem na Prefeitura de SP, nem no Estado, 
nenhum dos dois conhecem a área da Prefeitura e do Estado de São Paulo.

Você sabia que após o vapor, a Estrada de 
Ferro Sorocabana montou um ramal que passava 
em Barra Bonita(SP)?

Trem elétrico-Trem de super-luxo. Desta for-
ma o governador Mário Covas destruiu os trens 
de longo percurso no país, junto com o Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso. 

resolve o problema do transporte rodoviá-
rio no Brasil. A BR-040 tem um trecho não 
suporta os valores que estão fixados para 
a cobrança do pedágio, em razão disso ela 
irá entregar para o governo federal. PODE? 
Quando a iniciativa do governo não é boa 
para a iniciativa privada eles devolvem para o 
próprio governo e assim também funciona do 
estado. Isto não é correto. O governo Mário 
Covas, pagou para a Policia Militar do Estado 
de São Paulo, várias viaturas vindas da In-
glaterra, de nome Land Rover (que não servi-
ram para nada, e foi apenas um acordo entre 
o Governo e as pessoas que compunham o 
Governo), da mesma forma que ele comprou, 
vários trens para transporte urbano da Espa-
nha, que também não foram utilizados. Que 
brigou com os professores. A eletrificação ia 
de Júlio Prestes (SP), a Ourinhos (SP), isto na 
E. F. Sorocabana, e na Companhia Paulista, 
ia da Estação da Luz (SP) até Bauru (SP), ve-
jam o prejuízo que deram para as ferrovias, 
pois toda a eletrificação foi furtada, de dia, 
à tarde, de noite, e de madrugada, além das 
sub-estações elétricas. Então, eu vejo que a 

RUMO e MRS (que ganharam o transporte 
ferroviário no Brasil, que não faz manuten-
ção nos equipamentos das ferrovias, que 
deixou abandonados os vagões nas diversas 
cidades do país, que deixou abandonados as 
locomotivas do país), tudo feito pelos políti-
cos, que deixou abandonado a rede elétrica 
do país, que foi entregue para pessoas “ines-
crupulosas”, que fomentaram que tudo estava 
abandonado fosse saqueado, que os trilhos e 
as estações também estão abandonados, tudo 
feito pelos políticos do nosso país, que a CO-
SAN (que se refere a uma distribuidora de 
combustível), que a CONGÁS (que faz par-
te do mesmo consórcio que se refere a uma 
distribuidora de gás), Raízen (que se refere a 
produtores de açúcar no país), e outras em-
presas do mesmo grupo que receberam como 
doação de nossos políticos “brasileiros”. De 
tudo que eu vi eu não aprovo: E se eu pudesse, 
como eu já vi, e está escrito numa documenta-
ção do Google onde só numa das decisões dos 
políticos da época, mais de R$ 200 milhões 
de dólares estão apodrecendo na cidade de 
Campinas, ou seja, entre a ferrovia elétrica e 
a ferrovia diesel existe uma preferência que se 
use a ferrovia diesel-elétrica (Isto é uma gran-
de mentira). Uma das pessoas que trabalhou 
ferrenhamente para que isso acontecesse foi o 
Dr. Geraldo Alckmin na assunção do governo 
Mário Covas, quando em 1995 ele assumiu o 
governo do Estado de São Paulo, e ajudou a 
destruir o patrimônio das ferrovias paulistas, 
que não passaram mais a transportar pesso-
as no país, dando um incentivo ao transporte 
rodoviário. A pesquisa feita pelo “Google” no 
Brasil, determina “um grande número de mu-
tretas” feitas pelos governantes, seus asseclas, 
e outros interessados em deixar as ferrovias 
elétricas desativadas. Deveria haver uma le-
gislação proibindo tal procedimento.

*= Agradecimento ao Sr. Hugo Augusto 
Rodrigues, jornalista, por ter nos fornecido 
uma fonte de consulta, baseado no google: 
www.tsfr.org/~efbrazil/electro/fepasa.html.

Cel. Reginaldo dos Santos
Presidente


