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Operação Condor ainda surpreende
Investigação de jornalista americano detalha atividades dos movimentos de esquerda e esforços das ditaduras para liquidá-los

JULIA SANT’AN NA

Quase 30 anos depois do iní-
cio da maior articulação dos
governos militares na América
Latina, destinada a reprimir
grupos contrários aos regimes
ditatoriais, investigações so-
bre a chamada Operação Con-
dor ainda rendem revelações.

Num livro recém-lançado
nos Estados Unidos e com lan-
çamento previsto para daqui a
alguns meses no Brasil, o jorna-
lista americano John Dinges
disseca as atividades da Junta
Coordenadora Revolucionária
(JCR). Documentos obtidos por
ele comprovam que uma rede
de resistência criada pelos prin-
cipais movimentos de esquerda
foi o pretexto para o lançamen-
to da Operação Condor.

– Pode-se buscar em deze-
nas de livros de história da épo-
ca na América Latina e talvez
sejam encontradas uma ou
duas linhas sobre a JCR – disse
Dinges em entrevista ao Jornal
do Brasil, afirmando acreditar
que a falta de interesse pela
questão tenha raízes políticas.

Para o jornalista – que mo-
rou no Chile de 1972 a 1978 e
acompanhou de perto o golpe

do general Augusto Pinochet
para o jornal The Washington
Post–, as pesquisas sempre fo-
ram focadas nas atrocidades co-
metidas e nunca se buscaram
informações detalhadas sobre
as atividades da resistência.

– Acho que é importante
corrigir a história e não apenas
falar das vítimas como se elas
tivessem sido inativas ou passi-
vas – disse o ex-repórter e atual
professor da Universidade de
Columbia, em Nova York, insis-
tindo que não quer com isso
justificar a repressão. – Era
uma época em que havia um
choque entre conceitos opos-
tos sobre a sociedade. Alguma
coisa aconteceu sobre o solo,
era pública, mas muito se deu
nos subterrâneos.

Entre os fatos desenterra-
dos na investigação de Dinges
está o planejamento do assas-
sinato do congressista ameri-
cano Ed Koch, numa articula-
ção entre autoridades uru-
guaias e chilenas. A agência
de inteligência americana
(CIA) sabia do plano e só aler-
tou Koch dois meses mais tar-
de, negando-lhe proteção. Sua
morte provavelmente foi evi-
tada porque a polícia secreta

chilena estava ocupada com o
o assassinato, também nos
EUA, de Orlando Letelier,
uma das principais autorida-
des do governo socialista der-
rubado por Augusto Pinochet.

A Operação Condor, cujo
nome correu o mundo depois
do crime realizado dentro dos
EUA, surgiu da preocupação
das autoridades da Argentina,
do Uruguai e do Chile com a

integração dos grupos guerri-
lheiros de seus países.

– Em alguns dos documen-
tos descobertos que falam da
JCR há discussões claras so-
bre a fundação da Operação
Condor – contou Dinges.

As principais forças que
compunham a JCR eram o
Movimento de Libertação Na-
cional (MLN-Tupamaros), do
Uruguai, o Exército Revolu-

cionário do Povo (ERP), da
Argentina, e o Movimento de
Esquerda Revolucionário
(MIR), do Chile.

– Entre eles, o mais impor-
tante foi o ERP que tinha 5 mil
militantes, centenas de instala-
ções subterrâneas, fábrica de
armas e lançou o que pensavam
que seria uma verdadeira força
de guerrilha, ao iniciar os ata-
ques na província de Tucumán,

em 74. O plano central da JCR
era liderar levantes simultâ-
neos nos outros países.

Dinges acredita que a desco-
berta de novas provas articu-
lando os organismos represso-
res do período ditatorial latino-
americano possa ajudar a Justi-
ça. Crimes envolvendo vários
governos seriam mais fáceis de
serem punidos, já que proces-
sos não seriam evitados pelas
leis de anistia de um só país.

– Essas foram as conseqüên-
cias não intencionais de uma
política que tinha outra finali-
dade. Em outras palavras, o pâ-
nico das atividades repressivas
nos anos 70 levou o caso a um
nível internacional. É por cau-
sa dessa natureza internacio-
nal dos crimes que os processos
começaram a acontecer.

As pesquisas de Dinges o le-
varam a ser chamado para cola-
borar com as duas autoridades
latino-americanas mais envol-
vidas nos processos que procu-
ram punir as repressões da dé-
cada de 70. O jornalista já pres-
tou depoimentos e forneceu
documentos de sua investiga-
ção ao juiz argentino Rodoldo
Canicoba Corral e a seu colega
chileno Juan Guzmán.

ENTRE as revelações está a
articulação para assassinar o
então congressista americano
Ed Koch (acima). Os planos de
Pinochet de matar antes
Orlando Letelier (E) o pouparam

Ameaça vinda de fora
Antes de se tornar prefeito

de Nova York – cidade que go-
vernou por três mandatos e
durante mais de uma década
–, Ed Koch era um congressis-
ta firme e determinado a con-
denar as violações dos direi-
tos humanos cometidas pelas
ditaduras latino-americanas.
Uma emenda apresentada
por ele e aprovada no Con-
gresso defendia o corte de
ajuda militar ao Uruguai co-
mo condenação ao que vinha
acontecendo na parte Sul do
Hemisfério Ocidental.

Sua iniciativa provocou a
ira dos militares uruguaios
que, numa conversa intercep-
tada pela CIA, pediram à polí-
cia secreta chilena (Dina)
uma ajuda para eliminá-lo.

– A CIA esperou dois meses
antes de anunciar a ameaça
ao próprio Koch. Se os oficiais
da Dina quisessem, poderiam
tê-lo matado nesse período,
antes de a CIA alertá-lo para
ter cautela. Isso é uma coisa
terrível – contou ao J B o jor-
nalista John Dinges, autor do
livro The Condor Years.

Buscando informações so-
bre o caso nos arquivos do go-
verno americano, o jornalista
pôde chegar a duas conclu-
sões. A primeira foi a desco-
berta de mais uma prova dos
laços entre os militares latino-
americanos – neste caso uru-
guaios e chilenos – para exter-
minar quem quer que pudesse
atrapalhá-los, inclusive cida-
dãos de países que não perten-

ciam à operação, como Koch.
A segunda é a confirmação

da intenção do governo uru-
guaio de enviar aos EUA, co-
mo representante militar de
Montevidéu em Washington,
o coronel José Fons, um dos
oficiais identificados como
planejador do atentado con-
tra Koch. Um documento do
Departamento de Estado da-
tado de 1976 alerta para o fato
de o major José Nino Gavazzo,
que seguiria para Washington
com Fons, ser “aparentemen-
te uma figura perigosa”.

O atraso da CIA em alertar o
congressista americano só não
foi trágico porque, acredita-se,
a polícia secreta de Pinochet es-
tava ocupada com as conclu-
sões do plano para matar o ex-
chanceler chileno Orlando Le-
telier, aliado próximo do presi-
dente deposto Salvador Allen-
de. Letelier foi morto exata-
mente naquele período.

Assim que foi informado dos
riscos que corria pelo então di-
retor da CIA, o ex-presidente
George Bush, Koch enviou uma
carta ao Departamento de Jus-
tiça pedindo ajuda.

– Bush havia dito que não
cabia à CIA protegê-lo e o
aconselhou a contactar a polí-
cia local. Koch teve muito me-
do, esperava que a CIA o pro-
tegesse mas ela não o fez – re-
velou Dinges, que entrevistou
o ex-congressista durante as
investigações. Foi a primeira
vez que ele falou publicamen-
te sobre o caso. (J.S.)

MEMORANDO do Departamento de Estado (alto) faz alerta para
que o embaixador uruguaio seja informado de que dois de seus
militares não devem ir aos EUA. Em carta ao Departamento de
Justiça (acima), Koch pede ajuda para entender ameaça contra ele

Brasil inspirou militares
Investigações nos arquivos

que restaram com as docu-
mentações do período de vi-
gência da Operação Condor
no Paraguai e na Argentina
mostram que a Junta Coorde-
nadora Revolucionária (JCR)
fez um esforço para organizar
aliados no Brasil, mas isso
nunca aconteceu. Segundo o
jornalista John Dinges, inten-
ções semelhantes também
fracassaram no Peru, na Co-
lômbia e na Venezuela.

– O Brasil estava num pe-
ríodo histórico diferente. Ti-
nha ditadura desde 1964 e o
auge da repressão durante a
Operação Condor foi anos
mais tarde, por volta de 1975,
1976 – contou o escritor de
The Condor Years.

Quando a JCR começou a
se expandir, os grupos de es-
querda brasileiros já haviam
sofrido os reflexos da repres-
são dentro do país.

– Não havia uma grande
guerrilha de esquerda no Bra-
sil em meados da década de 70.
Os movimentos de resistência
ao regime já haviam sido der-

rotados e, na verdade, começa-
va a haver uma transição para
as normas constitucionais.

No cenário regional de
meados da década de 70, o
Brasil “serviu de inspiração a
outros governos militares”.

– O regime brasileiro conse-
guiu com sucesso controlar o
país e eliminar a esquerda. O
Brasil certamente teve um pa-
pel em treinar forças de inteli-
gência do Chile, tenho docu-
mentos que comprovam isso. E
tenho certeza de que treinaram
autoridades de outros países –
disse Dinges. – O Brasil era co-
mo o “grande pai” dos governos
militares desse período.

Operação Condor foi o codi-
nome dado à coleta e troca de
informações que envolvia exe-
cução, seqüestro e extradição
clandestina de militantes da
esquerda latino-americana.
Em fuga ou exílio, eles se radi-
cavam em países vizinhos e in-
clusive fora dos limites conti-
nentais, onde continuavam a
ser perseguidos. Brasil, Chile,
Argentina, Uruguai e Paraguai
compunham a rede. (J.S.)
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