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Documentos e testemunhas sustentam as acusações 
Algumas coincidências que 

ocorreram logo após a abertura 
dos arquivos do Dons ajudaram 
aos familiares de Ezequias na pro
moção da Ação Declaratória. Apa
receram testemunhas surpreenden
tes do caso- o também foi desco
berto um inesperado documento" 
com impressões digitais do geólo
go. Foram a gota d'água porque 
o prontuário dele nao trazia infor
mações suficientes que pudessem 
originar o processo. Com quatro 
páginas, estava escrito numa lin
guagem truculenta e ainda conti
nha declarações não confirmadas 
durante todos esses anos. Chama
vam-no de terrorista, dizia que 
ele fora preso porque participa
va de atividades no PCBR e que 
tinha sido "seqüestrado" (la pri
são por seus companheiros. 

O inesperado documento não 
estava no prontuário, mas perdi
do no meio da papelada do Dops. 
Era um ofício do então delegado 
de Escada, tenente PM Bartolomeu 
Ferreira Melo para a direção do 
Instituto de Medicina Legal, enca
minhando o corpo de um rapaz en
contrado na Barragem Bambu, do 
Engenho Massauassu (veja matéria 
nesta página). Além de descrever 
as características do corpo (dizia 
que tinha lmG4 de altura, aparen
tando [30 anos e cabelos carapinha-
dos), o delegado preocupou-se em 
colher as impressões digitais do 

morto no verso do oficio. 
Foi então que o administra

dor de empresas Ednaldo Bezer
ra da Rocha, irmão de Ezequias, 
pediu que o Instituto de Polícia 
Técnica (IPT) confrontasse as di
gitais do documento com o Regis
tro de Identificação de Ezequias. 
0 laudo dacliloscópico foi taxati
vo, assegurando que as impres
sões do documento e do registro 
oram idênticas. Dssta forma, a fa
mília confirmou uma coisa que, 
de certa forma, já sabia. "Quan
do o corpo foi encontrado, o Diá
rio da Noite deu a notícia. "As 
características eram as mesmas 
de Ezequias e nós fomos até o 
IML. Não deixaram a gente ver o 
corpo, disseram que o cadáver 
era de uma pessoa de uma outra 
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Edinaldo, i rmão d e e z e q u i a s 

família", afirmou Ednaldo. 
Além de passar a ter a certe

za de que o corpo era mesmo de 
Ezequias, a família também desco
briu onde o corpo de Ezequias foi 
enterrado: no Cemitério da Vár
zea, como indigente. O coveiro 
que -depositou- o corpo na cova 
; iuda lembrava-se da ocasião. E 
disse a Ednaldo que, dois anos 
depois, a ossada foi removida pa
ra o 'Buraco do Inferno", como é 
conhecida uma vala que existe 
no Cemitério Parque das Flores. 
Nesta vala, que fica numa área 
interditada do Cemitério, estão 
todas as ossadas de presos políti
cos mortos em Pernambuco. 

Da mesma forma que o admi
nistrador de empresas localizou 
o coveiro, também descobriu o 
trabalhador rural Severino Paulo 
da Silva, que mora num sítio de 
Escada. Foi ele quem retirou o ' 
corpo de Ezequias da Barragem 
do Bambu. Ele contou que o cor
po foi deixado lá por uma rural 
willis verde sem placas. 0 próxi
mo passo foi descobrir, no Recife, 
a residência do ex-delegado Barto
lomeu Ferreira de Melo, que pron-. 
ti ficou-se a dar o seu testemunho 
na Justiça, caso seja convocado.' 
"Ele lembrava-se de que o corpo ' 
encontrado estava amarrado por 
uma corda, preso numa pedra de 
150 quilos e envolvido numa rede", 
disse Ednaldo Bezerra. 
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Geólogo sumiu a 
Quando planejava fazer um 

curso de pós-graduação em Ge
ofísica pela Universidade Fede
ral da Bahia, Ezequias Bezerra 
da Rocha, 28 anos, foi seqüestra
do, preso, torturado e morto. 
Era uma época em que o idealis
mo não tinha espaço: 11 de mar
ço de 1972, governo Garrasl.a-
zu Mediei. Por volta de 1 hora 
da madrugada, ele voltava pa
ra sua casa, na Rua Guimarães 
Peixoto, Casa Amarela, acompa
nhado de sua mulher, a professo
ra Guilhermina Bezerra da Ro
cha. Homens armados de metra
lhadoras os esperavam. 

Dois dias antes, ele ha^ia 
emprestado o seu carro, um fus
ca, para sua amiga de infância 
Miriam Lopes Verbena, militan
te do Partido Brasileiro Comu
nista Revolucionário, PCBR. Mi
riam e o seu companheiro, Carlos 
Alberto Sá Benevides (do coman
do nacional do PCBR) fizeram 
uma viagem para o interior. E 
houve um estranho acidente, 
nas proximidades do município 
de São Caetano, no qual os dois 
morreram. Como o carro perten
cia a Ezequias, um simpatizan
te da organização, ele e sua mu-
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caminho de casa em 
lher foram presos, encapuzados. 

Guilhermina, que também é 
falecida, ficou numa cela e Eze
quias foi a interrogatório. "Mas 
aquilo não era um interrogató
rio, era um verdadeiro massacre 
aplicado numa pessoa indefesa", 
contou ela num depoimento que 
deu posteriormente. Da cela, ela 
ouvia Ezequias ser torturado. 
Moras depois, alguém jogou o 
corpo dele numa cela próxima 
à que ela estava. No dia seguin
te, já não estava mais lá e os 
carcereiros disseram a Guilher
mina que nenhum Ezequias ha
via sido preso. 

A prisão foi confirmada em 
um telegrama do então coman
dante do IV Exército, Dale Cou
tinho, enviado para o ministro 
do Superior Tribunal Militar, 
Armando Perdigão. O telegra
ma c do dia quatro de abril de 
1972, em resposta a uma expli
cação da prisão que fora solici
tada. O telegrama, que hoje in
corpora a Ação Declaratória, 
dizia que Ezequias fora preso 
por "atividades subversivas" e 
que ele já não estava mais pre
so porque linha "evadido-se atra
vés de resgate de elementos não 

CONFIDENC: 

4 

02/02 

11 de março de 72/. 
identificados". • • • 

Esse telegrama foi feito por
que Simplício Bezerra, o pai do 
geólogo, queria saber o paradei" -
ro do filho e impetiou dois habe-
as-corpus, insistindo na esperan-

i de reavê-lo. O primeiro foi 
negado com a justificativa de. 
que o habeas-corpus estava pre
judicado por determinação do 
AI-5. Já para o segundo, quê . 
também foi negado, o ministro 
Armando Perdigão resolveu per 
dir as explicações da isão ap 
comandante do IV Exercito. . • 

Antes dos pedidos de habe
as-corpus foi encontrado o cor
po de um homem na Barragem 
de Bambu, Engenho Massauas-
su, Escada. Isso ocorreu no d ia . 
12 de março, 24 horas após a . 
prisão do geólogo e sua mulher. 
Como a família de Ezequias não 
chegou a ver este corpo, ficou 
a dúvida que hoje não existe 
mais por causa das impressões 
digitais que estão no ofício do 
delegado Bartolomeu Ferreira 
Melo. Os irmãos de Ezequias sa
bem, hoje, a verdade, mas Sim
plício Bezerra e Guilhermina 
morreram sem maiores informa
ções sobre Ezequias. 




