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O Comité Nacional Palestino pelo BDS (BNC) chama
a uma campanha para excluir a ISDS e outras
empresas estejam cúmplices com o apartheid
israelense dos Jogos Olímpicos, para presionar até
que os Jogos Olímpicos estarão livres de apartheid.

Curtam a pagina de facebook 'Olimpiadas sem
Apartheid': http://on.fb.me/1 OQfjmk

Rio 201 6 e ISDS – uma
primeira vitória

Presionado por mais de 30
organizações da sociedade
civi l brasi leira, o governo do
Brasil se distanciou da
empresa e com isso
imposibi l itou o protagonismo
que a ISDS prospectou a
sim mesma durante os
Jogos Olímpicos Río 1 6.

Operações e
experiências em
América Latina

ISDS é amplamente

acusada de ter treinado

escuadrões da morte em

Guatemala, El Salvador,

Honduras e Nicarágua, e

aparenta ter conexões com

os golpes de Estado e

tentativas de golpes em

Honduras e na Venezuela.

A empresa israelense 'Sistemas

Internacionais de Segurança e

Defesa' (ISDS na sua sigla

inglês) orgulha-se do fato de que

foi fundada por um ex-agente da

Mossad1 . Enquanto Israel

perpetuar um regime de

ocupação, colonial ismo e

apartheid contra o povo

palestino, que inclui tortura,

prisão sem julgamento justo,

espionagem sistemática contra

civis e execuções extrajudiciais,

a ISDS exibe em todo o mundo

as suas conexões com o exército

israelense e seus conhecimentos

no setor da repressão.

Yossi Melman explica o

funcionamento deste sistema em

um artigo escrito para o jornal

israelense Haaretz, afirmando

que a empresa está l igada ao

Estado de Israel e é parte do

sistema de intervenção mil itar

israelense. Ele explica: "O

Ministério da Defesa, o Ministério

das Relações Exteriores ou a

Mossad recebem um pedido

para fornecer conselhos de

segurança, treinar as forças do

exército ou serviços de

segurança pelo governante de

um país, geralmente um tirano.

Como as autoridades públicas

não podem, ou não querem

auxil iar um governante

diretamente, embora eles

considerem o seu pedido

importante, a fim de promover os

interesses políticos ou de

segurança – eles pedem para

uma empresa privada prestar o

serviço que está sendo

solicitado”2. De acordo com Carl

Fehlandt, um ex traficante de

armas da ISDS na Guatemala

entre 1 982 e 1 986, “o governo

israelense controla a ISDS e

quem dá as cartas é o Ministro

da Defesa."3
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Operações da ISDS na América Latina

De acordo com relatos da mídia,

somente na América Latina, a

ISDS esteve envolvida, pelo

menos, no apoio das seguintes

ditaduras e (tentativas de)

golpes de Estado:

• Honduras: Entre 1 981 e 1 984,

em Honduras, os guarda-costas

do presidente Roberto Suazo

Córdova, bem como o pessoal

do general Gustavo Alvarez

Martínez, chefe das Forças

Armadas e o promotor da

'guerra suja' contra a esquerda

hondurenha, foram treinados

pelo ISDS. O fundador e diretor

do ISDS, Leo Gleser, contratou

os ex-membros do IDF (exército

israelense), Yehuda Leitner e

Emile Sa'ada, para ajudar a

treinar os membros do notório

"Batalhão 31 6", o esquadrão da

morte privado dirigido pelo

general Martinez.9

• El Salvador: Autorizado pelo

governo israelense, a ISDS
forneceu instrutores e vendeu
equipamento mil itar para o
governo de El Salvador formar
unidades especiais contra as
guerri lhas de esquerda.1 0

• Guatemala: Além da carta de
apresentação oferecendo
serviços da ISDS para os
mil itares, que tem sido relatado
na mídia, o general Rios Montt
disse a um repórter de televisão
ABC que o golpe que o levou ao
poder tinha sido tão bem-
sucedido "porque muitos dos
nossos soldados foram
treinados pelos israelenses"11

• Ecuador: O presidente do
Equador, Abdala Bucaram,
denunciou que funcionários da
ISDS estavam envolvidos em
sequestros de pessoas e
interrogatórios sob tortura.1 2

• Nicaragua: O General
hondurenho Walter López Reyes
informou que os homens da
ISDS treinaram os Contras da

Nicarágua na base mil itar de
Tamara, perto de Tegucigalpa.1 3

• Venezuela: A ISDS prestou
serviços de segurança para
empresas de petróleo
venezuelanas pouco antes do
golpe fracassado contra o
presidente Hugo Chaves em
2002.1 4

• Brazil: ISDS é acusada de ter
fornecido armas para Yehuda
Leitner, que foram depois
uti l izadas contra a embaixada
do Brasil .1 5

• Mexico: Em 1 997, ISDS
forneçeu treinamento “anti-
terrorista” a uma força especial
de 'intervenção urbana' da
Policia Judicial , um corpo
policial así detestado pela sua
brutal idade e corrupção que foi
posteriormente desolvido.1 6

• Peru: Em 2006, a ISDS
partecipou num negocio de
armas e corrupção com Alva
Castro.1 7

Fundada em 1 982, a ISDS
orgulha-se do fato de que foi
fundada por um ex-agente do
Mossad. O fundador e até hoje
diretor, Leo Gleser, é um ex-
coronel da Unidade
Antiterrorismo Especial do
exército israelense4. Entre as
pessoas com as quais a ISDS
trabalhou no passado, constam
figuras como Gerard
Lachtanian5, um negociante de
armas armênio citado, entre
outros, por seu envolvimento no
golpe de Estado em Honduras
no ano de 1 984; Yehuda Leitner
e Emile Sa'ada, ex-membros do
Exército de Israel, que muitos
dizem ter participado do caso

Irã-Contra6, também têm
trabalhado com a ISDS. A
chanceler do presidente deposto
de Honduras, Manuel Zelayas,
conectou Leo Gleser e seus
parceiros de negócios com as
armas usadas contra a
embaixada brasileira, onde
aquele teve que se refugiar após
o golpe contra o seu governo.7

Em uma carta para os mil itares
da Guatemala, em 30 de Abri l de
1 985, Sammy Sapyr, então
diretor do escritório da
Guatemala da ISDS, descreveu
os serviços da empresa. Ele
incluiu o treinamento de
'esquadrões' anti-terrorismo,

vigi lância eletrônica e coleta de
informações, bem como a venda
de armas, como helicópteros e
aviões. Ele também ofereceu um
curso sobre "terrorismo seletivo"
sob a rubrica geral de "formação
mil itar"8.

Além disso, a ISDS se
especial izou em interrogatórios
e na supervisão de prisioneiros
em América Latina; no contexto
das ditaduras em que a ISDS
operou, isso implica
necessariamente envolvimento
com as práticas general izadas
de tortura e detenção ilegal.
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Em 22 de Outubro, o Comitê
Organizador dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos Rio
201 6 anunciou um contrato de
segurança com a empresa
israelense ISDS para a
segurança dos Jogos Olímpicos.
Desde então, exibe o logotipo
dos ISDS em seu site e, de
acordo com a mídia, terá um
espaço publicitário durante o
Rio201 6 no valor de 20 milhões
de reais.1 8

Nesse contexto, a ISDS alegou
que o contrato afirmou a
empresa como "integradora" de
todo o sistema de segurança
(com uma despesa total de 2,2
bilhões de dólares) e que a
ISDS já estaba trabalhando em
planos para "segurança" e de
monitoramento que será
implementado em toda a cidade
durante os jogos1 9.

A ISDS deveria treinar a equipe de

segurança20 e fornecer

equipamentos de controle, bem

como scanners e outros. O Vice-

Presidente da ISDS, Ron Shafran,

disse que a ISDS irá oferecer

soluções de "intel igência", "controle

de multidões", segurança de

grandes espaços, entre outros21 .
Ele também comentou que "já

temos equipes que atuam no Brasil ,

e agiram extraoficialmente (sic!)

durante a Copa do Mundo, no

verão passado".22

Em fevereiro, a segurança dos
Jogos Olímpicos foi oficialmente
transferida para a COESRIO.
Ela é presidida pelo Ministério
da Justiça/SESGE e integrada
pelos órgãos de segurança
estaduais e municipais do Rio
de Janeiro23. Mais de 30
organizações brasileiras da

sociedade civi l pressionaram,
em carta conjunta para a
COESRIO, a excluir a ISDS, ou
outras empresas de segurança
envolvidas em violações dos
direitos humanos e do direito
internacional, de contratos para
os Jogos Olímpicos. O Ministro
da Justiça, em 8 de abri l ,
declarou que "não existe
qualquer relação comercial entre
o SESGE/Ministério da Justiça
com a empresa mencionada”.24

Esse distanciamento do
Ministério da Justiça da
empresa tem, portanto,
impedido o papel de l iderança
da ISDS, prospectado em
outubro de 201 4, e trouxe à
campanha para os Jogos
Olímpicos sem Apartheid uma
primeira vitória parcial.

Um cartaz num protesto em El Salvador

Rio 201 6 e a ISDS:
uma primeira vitória

Leo Gleser afirma que

"nunca violou a lei”.

Considerando o contexto no

qual sua empresa tem

operado, isso não significa

que a ISDS não viola os

mais básicos padrões éticos

e princípios humanos, bem

como o direito internacional

e os convênios de direitos

humanos.

O Comitê Olímpico

argumenta que a ISDS

passou pelo seu processo

de ética. Para nós, isso não

certifica que a ISDS seja

uma empresa eticamente

aceitável, mas é a prova do

fracasso dos procedimentos

de ética do Comitê

Organizador dos Jogos

Olímpicos .

Justiça . . .
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Impunidade!
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