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Escritor Moacir C. Lopes morre aos 83 anos no Rio
Autor de 'A Ostra e o Vento' morreu em casa, em decorrência de um câncer.
Moacir completou 50 anos de carreira e escreveu mais de 20 obras.
Do G1 RJ
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« dê sua nota

O escritor Moacir C. Lopes morreu , na madrugada deste domingo (21), no Rio de Janeiro. Aos 83 anos, Moacir morreu em casa, vítima de um
câncer. O velório do corpo do escritor acontece desde o início da tarde deste domingo, na capela 4 do Cemitério São João Batista, em Botafogo,
na Zona Sul. O enterro será às 17h no mesmo local.
Em 2010, Moacir comemorou 50 anos de literatura. Ele escreveu mais de 20 livros, como a biografia do imperador romano Calígula e o romance a
Ostra e o Vento, adaptado para o cinema por Walter Lima Junior.
Moacir C. Lopes nasceu em Quixadá, no Ceará, e após completar os estudos em Fortaleza, se mudou para o Rio. Segundo os amigos, o escritor era
um leitor compulsivo e adorava a literatura de cordel. Moacir criou o seu próprio método de criação literária, que resultou no livro “Guia prático
da criação literária”, lançado pela Quartet Editora, em 2001.
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