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Escritor Geraldo Fontenelle morre aos 
62 anos de idade 

O escritor Geraldo Fontenelle morreu no último dia 3, 
domingo, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC), e foi 
enterrado, no final da tarde de ontem, no Cemitério Parque da 
Paz. Além de escritor, Geraldo, que tinha 62 anos, foí diretor 
das rádios Dragão do Mar, Ceará Rádio Clube e Assunção. Atu
almente, ele ocupava a Vice-Presidência da Academia Cearense 
de Letras (ACL), publicava mensalmente o jornal Notícias Cul
turais e dirigia, ao lado do empresário Maurício Xerez, o jornal 
ABC Fortaleza. 

Valéria Maria Fontenelle Barbosa, filha do escritor, conta 
que seu pai tinha o hábito de acordar tarde nos dias de domin
go, mas que a família estranhou que ele tivesse deitado às 15 
horas. "Só nessa hora notamos o que tinha acontecido" - diz. 

Segundo Valéria, Geraldo não havia se queixado de do
res e levava uma vida tranqüila, dividido entre os trabalhos da 
Academia e do ABC Fortaleza. "Ele era temperamental, às ve
zes, se exaltava. Mas, ultimamente, estava mais calmo, sempre 
alegre, contando anedotas" - diz Maurício Xerez, que era ami
go de Geraldo há 30 anos e que o descreve como "um jornalis
ta criterioso, sempre preocupado com o desenvolvimento do 
Estado"· 

"É uma perda irrecuperável" -afirmou o escritor e Presi
dente da ACL, Artur Eduardo Benevides. "Geraldo era de uma 
dedicação extrema aos ideais acadêmicos e comparecia diaria
mente a sede da academia no Palácio da Luz" - acrescenta. 
Benevides recorda que esteve conversando com o amigo na 
última sexta-feira, 13, e ele parecia bem. "Foi uma surpresa 
quando acordei sabendo de sua morte" -descreve. 

Geraldo Fontenelle havia acabado recentemente o livro 
"Mártires do Ceará", que deveria publicar no início do próxi-
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mo dia 15, pela terceira vez consecutiva, na vice-presidência 
da ACL, onde ocupava a cadeira número 18, que tem como 
patrono Moura Brasil. 

Geraldo nasceu em 28 de maio de 1934, na cidade de Cam
po Maior, no Piauí. Ele era casado há 38 anos com Déa Lucy de 
Santos Fontenelle, com quem teve três filhos. 
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