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Artigo homenagem prestada ao engenheiro
José Geraldo Cavalcanti, companheiro do RCR
Frei Caneca, que alcançou a grande inflexão da
vida em 31 de janeiro de 2016.

Fevereiro de 2016 começou sob a égide da saudade com a notícia de que, depois de
espalhar o germe da amizade por todas as direções, o companheiro José Geraldo Cavalcanti
alcançara a grande inflexão da vida e partira para uma outra etapa da sua existência.
Aliás, Geraldo se foi, deixando em todos que o conheceram como esposo, pai,
patrão, parceiro, colega, amigo e companheiro a certeza de que, tendo feito entre nós a
parte que se espera dos homens do bem e do bom, Geraldo foi recebido nesta nova quadra
que agora se inicia em meio às festas reservadas aos melhores, àqueles que ultrapassaram
todos os desafios e provações com louvor. De fato, forjado na dureza do dia-a-dia, Geraldo
se fez um grande homem na dimensão profissional, mas, sobretudo, na esfera relacional e
familiar, se habilitando às novas missões que o aguardam pela eternidade.
A ausência de Geraldo vem cobrando muito de todos, pois, além de querido, ele
sempre foi muito presente, amoroso, atuante e prestativo. Por outro lado, se enganam
aqueles que, sabendo da importância exercida por Geraldo para a construção de um mundo
melhor, imaginam a dificuldade dos seus diante do futuro sem a sua presença. Na realidade,
como bom mentor, Geraldo não só preparou excelentes sucessores, mas, também deixounos as lições e os exemplos aos quais sempre poderemos recorrer nos momentos mais
graves.
Vai, Geraldo, segue teu caminho de luz na certeza de que, aqui, cuidaremos de
preservar a sua memória, honrar o seu nome e seguir o seu exemplo para tornar o mundo
melhor para todos.
(*) Alexandre Santos é sócio do RCR Frei Caneca.

