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2 Associação Policial de Assistência Social

Conforme eu tenho registrado, que des-
de a época de Sarney MDB ou PMDB (que 
assumiu o governo no lugar do Tancredo Ne-
ves, que faleceu - época pós ditadura, após 
1985) que todo governo (deputados federais 
e do senado) negociavam com propostas do 
“toma lá-dá-cá” porque todos os governado-
res negociavam com 30% (trinta por cento) 
de negociação, que iam para as prefeituras 
e tinham que voltar para Brasília, assim era 
naquele governo. 

Vamos demonstrar agora como funcio-
nava no governo FHC (Fernando Henrique 
Cardoso) do PSDB que durou 8 anos (foi uma 
verdadeira falta de vergonha na cara). 

1) Anunciou que quem deu a origem do 
Plano Real foi ele próprio, está mentindo, 
pois tal fato aconteceu no governo de Itamar 
Franco, em 1994 instituiu a moeda e assumiu 
o controle de toda a inflação vigente, logo 
não foi o de Fernando Henrique Cardoso. 

2)  Foi um dos “despostas não esclareci-
dos”, pois tinha e tem uma filosofia de extrema 
esquerda que procura disfarçar, e mesmo após 
ter deixado o país vive a dar “peitadas” em 
todos os governos fornecendo inúmeras irrea-
lidades, pois como conseguiu ao longo do seu 
governo, poderia estar morando na França em 
razão de possuir casa naquele país ou no bairro 
de Higienópolis na Capital Paulista. 

3) Deu apoio completo ao novo governa-
dor do Estado de São Paulo, que em 1995 as-
sumiu o Governo de São Paulo, o Dr. Mário 
Covas, que praticou inúmeras irregularida-
des no país, tirando a circulação de trens de 
longo percurso, implicando e agindo contra 
o emprego de pessoas do Estado, que tinham 
mais de um emprego na área estadual e /
ou Federal. Trouxe os trens espanhóis para 
atuarem na área da grande São Paulo, que 
não serviram para nada, mais um escândalo 
que deve estar abafado, pagou para a Policia 
Militar os carros tipo Land Rover, que não 
serviram de nada, e que também foram de-
sativados, afrontou os professores e por esse 
motivo foi atacado.

4) Existem inúmeras obras do governo 
de FHC, que até hoje não foram inaugura-
das...

5) O atual governo de Bolsonaro afirmou 
que em 1996 durante o governo de FHC ele 
não fez o acerto fiscal, e que o atual irá tentar 
fazê-lo.

6) O fato de um Presidente da Repúbli-
ca dar cobertura ao seu governador é muito 
grave, gravíssimo, pois todos nós sabemos 

“Você elege pra uma coisa, eles fazem outra”

que muitos acordos foram feitos por trás do 
desmanche do Banespa que virou Santander 
(lamentável que os acordos da época não estão 
vingando hoje), que a atual COSIPA(Compa-
nhia Siderúrgica Paulista) não existam mais nos 
dias de hoje, que a TELESP(Empresa de Telefo-
nia do Estado de São Paulo), ou seja, inúmeros 
e inúmeros acordos foram feitos por trás disso 
tudo, e hoje eu vejo uma empresa com o nome 
de RUMO, que fez um acordo que não existe, e 
assim temos as ferrovias entregues as prefeitu-
ras de São Paulo e adjacentes, mas que não es-
tão entregues,. O fomento para que pessoas do 
povo “roubassem” a eletrificação da Estrada de 
Ferro Sorocabana, inclusive com suas centrais – 
(“nenhum governo deve se permitir ou destruir 
tudo aquilo que foi feito antes de sua gestão”).

7) O fato de ter impedido as ferrovias de 
longo percurso, tem tudo a ver com os financia-
mentos dos pedágios nas ferrovias do país (eu 
quero ganhar dinheiro fácil com a Odebrecht e 
outras empresas, sem fazer força), o povo paga 
e não fala nada, tudo de acordo com a justiça 
– você paga pedágio e não se queixa – as passa-
gens de ônibus são mais caras.

No atual Governo (PSDB) - se encheu de 
pessoas que não tem capacidade para adminis-
trar o Estado: assim indicou para ser seu auxi-
liar Gilberto Kassab, este teve que se afastar 
em razão de estar respondendo inquéritos pela 
Lava-Jato. Também indicou o Promotor de Jus-
tiça de São Paulo, para auxiliá-lo (é secretário 
nomeado, mas foi defendido por Geralápio 
Alckmin quanto aos dissabores de ter retirado 
o dinheiro da merenda escolar, e foi isentado 
disto, tanto o primeiro quanto o segundo não 
merecem crédito), e recebem juntamente com 
o Vice-Governador a importância de R$65 mil 
reais por mês, ou seja, o atual Governador, que 
administrou mal a Cidade de São Paulo também 
irá administrar mal o Estado de São Paulo. O 
que tem de real sobre as ferrovias: Analisando a 
documentação da Prefeitura de Iperó/SP chega-
mos à conclusão de que a referida não é  dona 
do patrimônio, que estaria sob a responsabilida-
de da RUMO, que disse não ter nenhum docu-
mento sob sua responsabilidade, e estaria ao en-
cargo da Secretaria do Patrimônio da União, e a 
mesma passou ao Dnit (Departamento Nacional  

de  Infraestrutura de Transportes) que  teria 
que preservar a área,  já  a  ANTT (Agência 
Nacional de Transportes Terrestres) confir-
mou que a Estação foi retirada do contrato 
com a RUMO, já o CONDEPHAAT e o 
IFAN Órgãos Estadual e Nacional de Defesa 
do Patrimônio Histórico, também afirmaram 
que não há nenhum processo de tombamento 
desse local. Enquanto isso quem vê o aban-
dono da área de perto, sonha com um futuro 
diferente. Conforme o próprio Governador 
da época que era o Dr. Geralápio Alckmin 
que confessou numa entrevista dada ao Dr. 
Capez, na televisão da Assembleia Legislati-
va, que ele havia exterminado com as ferro-
vias, cujo o ato deve ter sido executado pelo 
Dr. Mário Covas. 

Existem várias formas de preencher os 
mais de 13 milhões de vagas existentes no 
país: 

1) Reativar as ferrovias de longo per-
curso, não importa os acordos feitos entre os 
políticos e as empresas do tipo RUMO(...); 

2) Estas obras irão implementar a feitura 
de acessos a pedestres, pontes, viadutos, etc. 
O que implicaria em mais obras ao povo; 

3) A conexão entre as várias cidades do 
país, implementaria a urgência de vagas em 
veículos para as companhias especializadas 
nesse setor. Como exemplo: Santos, Campi-
nas, Sorocaba, Botucatu, Bauru, Ourinhos, 
Assis, Presidente Prudente, Piracicaba, São 
José do Rio Preto, Avaré, Rio de Janeiro, 
Aparecida, Belo Horizonte, Recife, Petroli-
na, Juazeiro, ou seja, todas as cidades tinham 
e tem um encontro marcado através dos 
trens, é uma vergonha não dispormos mais 
deste tipo de transporte.

4) Os efetivos das policias civil e militar, 
científica, do governo federal (polícia fede-
ral), polícia rodoviária federal e especializa-
das, também tiveram o seu efetivo diminuto 
em razão da filosofia esquerdista e por via de 
consequência foi travando o país.

5) Existem outros modelos para darmos 
serviços ao povo. “Venderam o país e o troco 
está no bolso de alguém que não é militar.” 

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 em um 
trem de luxo até Júlio Prestes/SP Capital e pela Rodovia da Estrada de Ferro Sorocabana (foto 
que você vê a direita) 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 era a Estrada de Ferro Sorocabana.


