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ANOS DE CHUMBO Entidade que apoiava cooperativismo era difamada

BIAGGIO TALENTO

Uma das entidades mais
combatidaspeloServiçoNa-
cional de Inteligência (SNI)
na “Operação Igreja”, em
Salvador, foi a Coordenado-
ria Ecumênica de Serviço
(Cese), cuja missão desde
sua fundação na década de
1970, foi "fortalecer organi-
zaçõesdasociedadecivil, es-
pecialmente as populares,
empenhadas nas lutas por
transformações políticas,
econômicas e sociais". Ou
seja, tinha tudo para desa-
gradar a ditadura.
A Cese, integrada por re-

verendos protestantes pro-
gressistas, tinha uma posi-
ção semelhante à católica
Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) que
combatia o regime militar,
apoiava a luta pela demo-
cratização do País e a orga-
nização popular.
Virou um dos alvos pre-

ferenciais das cartas forja-
das pelos arapongas do SNI
no início dos anos 80, cujo
objetivo era difamar o clero
progressistadoBrasil.Nore-
latório confidencial da
agência de informações do
regime militar, sobre a
“OperaçãoIgreja”obtidope-
lo historiador Grimaldo Za-
chariadhes,oSNIregistra lo-
go no item “Origem” da
ação, o “surgimento da 'ala
progressista' na Igreja Pro-
testante, através de declara-
ções e apoio financeiro às
campanhas tidas como so-
ciais”. Numa das cartas for-
jadas, “assinada” pelo leitor
fictício Edvaldo Menezes, o
araponga reclama que a
Igreja Protestante, “austera
e fiel à Bíblia” estaria a “en-
gajar-se na linha da CNBB,
com projetos sociais, e atra-
vés da ajuda financeira a es-
ses projetos”.
Mais embaixo, cita que a

Cese “recebe da I.C.C.D. (Co-
missão Intereclesiástica de
Coordenação Para Projetos
de Desenvolvimento), ho-
landesa, e da Pão Para o
Mundo, alemã, vultosas ver-
basparao financiamentode
'projetos sociais'”.

Contra o social
O personagem criado pelo
SNI reclama do “direciona-
mento” das igrejas protes-
tantes, “nosentidodasques-
tões sociais”.
Uma mensagem de pro-

testantes baianos de “soli-
dariedade” ao presidente
JoãoBatistaFigueiredo, ante
a posição da CNBB, émotivo
paranovacargadosescribas
do SNI. Uma carta é enviada
para a Tribuna da Bahia e o
Correio da Bahia, assinada
por Erivaldo Mendes elo-
giando a posição dos pro-
testantes e cutucando a Ce-
se: “que sirva de exemplo e
alerta ao Cese, órgão subor-
dinado ao Conselho Mun-
dial de Igrejas (Protestan-
tes),queviveagastardinhei-
ro com reuniões e conferên-
cias em Itaici/SP cujos te-
mas se igualam aos da
CNBB, engajando-se na sua
política, que é a antítese dos
dirigentes das igrejas pro-
testantes baianas”. Outra
missivacom,basicamente,o
mesmoteorfoienviadapara
o jornal A TARDE, mas as-

Personagem
criado pelo
SNI reclama
do apoio a
“questões
sociais”

Reprodução
sinada por outro persona-
gem: Antonio Souto.

Dourado
O apoio de evangélicos a Fi-
gueiredo rendeu outra car-
ta, essaatacandooprofessor
Celso Dourado, que se tor-
naria deputado constituinte
pelo PMDB em 1984. Dou-
rado não assinou o mani-
festo em apoio à ditadura,
motivo para críticas ácidas
dos arapongas.
Num trecho diz que ele

tem “antecedentes péssi-
mos, é político ligado às es-
querdas”. Lembra que “por
ocasiãodoCongressoNacio-
nal da Anistia, cedeu as ins-
talações do tradicional edu-
candário2deJulho,paraque
nele fosse aí instalado, con-
tando inclusive com a pre-
sença do soviético Luiz Car-
los Prestes”. A “carta” foi pu-
blicada no Correio da Bahia
do dia 26 de novembro de
1980.
Zachariadhes disse que o

SNI acompanhou a instala-
ção da Igreja Universal do
Reino de Deus na Bahia e
passou a monitorar os ata-
ques que os pastores dessa
organização pentecostal fa-
ziam contra o Candomblé.
Tudo era reportado a Bra-
sília pelo escritório de Sal-
vador, pois esse tipo de con-
fronto religioso poderia ge-
ral algum tipo de convulsão
social,mas a ação se limitou
ao acompanhamento. A
preocupação dos militares
eramesmo como clero con-
siderado de “esquerda”.

ENTIDADE
ATACADA
LUTAVAPELA
DEMOCRACIA

OassessordeprojetosdaCe-
se, economista José Carlos
Zanetti, ex-preso político e
ex-integrante da organiza-
ção Ação Popular (AP) não
acha estranho que o Serviço
Nacional de Inteligência se
preocupassecomCoordena-
doria Ecumênica de Servi-
ços. “A atuação da Cese era
afrontosa para o regimemi-
litar, pelas suas fortes liga-
ções com organizações so-
ciais e sua luta pela demo-
cracia”, disse, lembrando
que a entidade foi criada na
Bahia por luteranos, meto-
distas, presbiterianos dissi-
dentes e anglicanos.
“Era, de fato, a tendência

mais progressistas dos
evangélicos, mas a Cese ti-
nha também ligações com a
alamaisàesquerdadaIgreja
Católica, em especial a ten-
dencia da Teologia da Liber-
tação e a ConferênciaNacio-
nal dos Bispos do Brasil -
CNBB”, disse.

Resistência
Além do fomento a projetos
de cooperativismo junto a
camponeses e trabalhado-
res, a Cese tinha uma linha
de resistência ao regimemi-
litar e luta pela democracia.
A própria perseguição ao
professor Celso Dourado se
explica pelas suas ligações
com a Cese, explica o eco-
nomista Zanetti.
“Ele foi um dos fundado-

res da Cese, transformou o
Colégio 2 de Julho, que di-
rigia, num centro de resis-
tência da ditadura. Vários
eventos de luta pela demo-
cratização do País e apoio
aos trabalhadores, comoo 1°
deMaio, eramrealizados lá”,
explicou. Segundo ele, os
protestantes ligados à Cese
repudiavam a “bajulação”
das outras tendências evan-
gélicas ao regime militar e
ao seu principal represen-
tante na Bahia, que seria o
falecido governador Anto-
nio Carlos Magalhães.

Alerta
Zanetti acredita que as re-
velações da “Operação Igre-
ja” servempara alertar a po-
pulação brasileira em rela-
ção àsmanifestações de rua
quepedemoretornodosmi-
litares.
“(Essaspessoas) Estão rea-

gindo ao sistema que des-
truiu esse passado nefasto,
só porque a classe trabalha-
dora está invadindo os es-
paços da classe-média”, de-
clarou.

Carta criticando
Celso Dourado e
recorte de jornal
com ataque à
Cese

Fernando Vivas / Ag. A Tarde/ 25.11.2005

Celso Dourado não assinou manifesto pró-ditadura

Elói Corrêa / GOVBA / 14.7.2014

Zanetti: cartas são alerta a saudosistas dos militares

57
Foi o número de cartas
produzidas pelo SNI nas
três fases da “Operação
Igreja” simulando
leitores de jornais
criticando clero
progressista

A Cese tinha
uma linha de
resistência ao
regime militar
e luta pela
democracia

“Atuação da
Coordenadoria
era afrontosa
para o regime
militar”
JOSÉ CARLOS ZANETTI, Economista
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Juristas contra financiamento privado

Um grupo de juristas orga-
nizouummanifestocontra
a aprovação na Câmara de
emenda à Constituição que
prevê o financiamento pri-
vado de partidos. O texto é
assinado por mais de cem
nomes e conta com o apoio
do presidente nacional da
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Marcus Viní-
cius Coêlho, DalmoDallari,
que é ex-diretor da Facul-
dade de Direito da Univer-
sidade de SãoPaulo (USP), e
Nilo Batista, ex-vice gover-
nadordoRio.O textoé tam-
bém uma declaração de

apoio a uma ação que par-
lamentares ingressaram
no STF contra a aprovação
da emenda na Câmara.

O texto pede
o imediato
arquivamento
da PEC do
financiamento
das campanhas

Dilma não crê em impeachment

A presidente Dilma Rous-
seff não demonstra preo-
cupações com a oposição
que sofre no Congresso e
“nunca acreditou”nahipó-
tesede impeachment,disse
Carlos Araújo, ex-marido
dapresidenteDilmaemen-
trevista ao jornal O Globo
publicada ontem. Segundo
ele, acusar o governo de
atuar contraos trabalhado-
res ao promover medidas
deajuste fiscal, “nãose sus-
tenta”. Sobre a hipótese de
impeachment, Araújo dis-
sequeDilmanãosentiune-
nhuma “mágoa”. “Quem

passoupeloqueelapassou,
e chega a presidente da Re-
pública, sabe que na polí-
tica a coisa é pesada”.

Congresso do PT começa quinta

A presidente Dilma Rous-
seff e o ex-presidente Lula
devemparticipardo5³Con-
gresso Nacional do PT que
ocorre entre os dias 11 e 13
próximos em Salvador.
Num momento em que a
siglapassapordesgastepo-
lítico em razão da situação
econômica e do escândalos
de corrupção revelados na
Operação Lava Jato, o par-
tido diz que o objetivo do
Congresso Nacional é o de
“trabalhar uma resolução
política que represente o
diálogo intenso com a mi-
litância e a sociedade para

apontar os caminhos de
fortalecimento do PT e
manter o crescimento do
Brasil”.

Ex-marido da
presidente diz,
ainda, que
ela não ficará
mais refém
da oposição

Correntes
internas do PT
defendem o que
eles chamam de
“refundação”
do partido


