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MINIST!:RIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POL~CIA FEDERAL , 

SUPERINTEND~NCIAREGIONALNO ESTADO DO PARANA - , DIVISAO DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU 
SEÇ~O DE INFORMAÇÕES 

IN.FORMEN<? 041/85 .- SI/DPF . l/FI/PR 
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CRITICAS A ATUAÇAO ECONOMICA DA NOVA REPU8LICA 
PARTIDO DEt10CRÁTICO TRABALHISTA - FOZ DO IGUAÇU/PR. 

INFE Nº 038/85- DPF . l/FI/PR 

SI/DPF . 1/FI/PR 

A- 2 

DIFUSÃO ANTERIOR : -

DIFUSÃO SI /SR/DPF /PR 

ANEXOS : -
1 O 0iret~rio Municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRA-

BALHISTA (PDT) de Foz do Iguaçu, está el a borando um documento para ser 
, , 

tornado public~ atraves de panfletos e imprensa, especialmente no Jor-
~ ~ A ' 

nal "NOSS O TEMPO", com severas crdifcas a atua9ao economica da Nova Re-
, 

publica. 

2 Alegam os autores do documento que o tratamento ' 

dispensado pela Nova Rep~blica aos escândalos financeiros do BRASILIN-
, 

VEST, SUL BRASILEIRO e HABITASUL e o mesmo tratamento dispens ado pela 

Velha Rep~blica , isto ~' sem a menor intenção de apurar os fatos ou p~ 
, 

nir os responsaveis. 

2.1- Insinuam ainda que o Ministro da Fazenda Francis-

co Neves Dor neles, profundamente comprometido com o regime anterior , 

divulga antecipadamente e com grande estardalhaço na imprensa a inten

ção de solicitar a Prisão Preventiva dos envolvidos , unicamente com o 
••• 
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nham tempo de transferir bens e valores, assim como fugir para 

o exterior. 

3 A divulgação deste documento não saiu ainda 

- ,Jt porque acredi ta'm seus autores, que no momento ela nao terra o im-

pacto pretendido, em virtude da atenção geral estar voltada para 

a grave enfermidade que afeta e Senhor Presidente da RepÚblica. 

4 Fazem parte do Diret6rio Municipal do PDT 

de Foz do Iguaçu, entre ou t ros Aluizio Palmar~~Adão Luiz de Sou 

za Almeida. · 

~-----------------~---------------------------------------------
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