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A partir de hoje, todo cl-
dadfio interessado em co
nhecer o que dizem os ar-
3uivos do Serviço Nacional 

e Informações (SNI) a seu 
respeito deve fazer o se
guinte: preparar um re
querimento ao ministro-
chefe do órgio, juntá-lo a 
uma fotocópia da carteira 
de identidade, indicar seu 
número no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) da 
Receita Federal, dar ende
reço para resposta e reme
ter tudo à sede do serviço 
secreto (Palácio do Planal
to, na Praça dos Três Pode-
res, Brasília-DF, CEP 
70.150) ou à agência regio
nal mais próxima. 

"O SNI vai cumprir ple
namente a Constituição", 
anunciou ontem o general 
Ivan de Souza Mendes, che
fe do órgão, que é vincula
do à Presidência da Repú
blica. O 'serviço' vai aten
der a todos os requerimen
tos; a única ressalva e a de 
não fornecer informações 
que possam ameaçar a se
gurança do Estado", acres
centou. 

\ Há uma outra exceção, 

Ivan d* Souza Mendes 

conforme indicou o gene
ral: não serão aceitos pedi
dos de parentes de pessoas 
mortas ou desaparecidas 
durante o antigo regime 
militar. "Quem morreu, 
está morto; desapareci
mento é problema da 
policia e não meu", argu
mentou. 

Outro órgão de seguran
ça do governo federal que 
começa a adaptar-se ás no
vas regras constitucionais 
é a Policia Federal. Seu 
porta-voz anunciou ontem, 

conforme relata a agência 
oficial Radiobrás, que já 
nlo há mais nenhum tipo 
de material de diversões 
públicas nas prateleiras da 
recém-extinta Divisão de 
Censura. "Tudo já foi de
volvido aos proprietários", 
esclareceu, acrescentan
do: "Encerrou-se essa ati
vidade". A nova Carta 
proíbe a censura. 

Um dos serviços secretos 
com maior número de atri
buições, funções e áreas de 
ingerência política — sem 
similar no Ocidente — e 
centro do poder nos 21 anos 
de regime militar, o SNI 
adapta-se aos "tempos no
vos", justifica o seu chefe. 
O que não significa — ad
vertiu — que o "serviço", 
como é chamado na intimi
dade pelos seus agentes, vá 
passar por alterações es
truturais: "Não vai mudar. 
Vamos continuar a lutar 
contra os inimigos internos 
eexternos". 

Em rara entrevista, a se
gunda desde que assumiu o 
cargo, em 1985, por escolha 
pessoal do falecido presi
dente Tancredo de Almeida 
Neves, o general Souza 
Mendes explicou que os ar
quivos — base das opera
ções do SNI — se dividem 
em microfichas e bancos 
de dados computadoriza
dos. Diariamente são aber
tas fichas sobre pessoas 
que se destacam na socie
dade, por cargo, função. 

O general negou a exis
tência de arquivos parale
los e garantiu resposta a to
dos os requerimentos em 
prazos variáveis, de uma 
semana até 45 dias, "de
pendendo da quantidade de 
dados sobre a pessoa". 

(V.r página 7) 
O presidente do Tribunal 

Superior do Trabalho 
(TST), ministro Marcelo 
Pimentel, disse ontem, em 
Brasília, coníorme relata a 
editora Ediana Balleroni, 
que as disposições traba
lhistas auto-aplicéveis, de 
acordo com a nova Carta, 
são: multa de 40% sobre o 
FGTS; adicional de 50% so
bre as horas extras; adicio
nal de um terço sobre o sa
lário de férias; jornada de 
44 horas; jornada de seis 
horas com revezamento 
para atividades ininterrup
tas; garantia de emprego 
para gestante; direito de 
greve; eleição de represen
tante sindical, entre outros. 

\ ( W pagina 33) 
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