Agradecimentos
José Otamar de Carvalho

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
CARVALHO, JO. Agradecimentos. In: Desenvolvimento regional: um problema político [online].
2nd ed. Campina Grande: EDUEPB, 2014, pp. 27-28. Diversidades Regionais collection. ISBN
9788578792770. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.
Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.
Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

AGRADECIMENTOS

Este livro dificilmente teria sido elaborado, pelo menos com as
reflexões tranquilas que o caracterizam, não fora a compreensão, o
estímulo e o apoio constantes que minha esposa, Ana Maria, e meus
filhos, André Felipe e Alexandre, me prestaram durante mais de um
ano. Ana Maria leu e sugeriu modificações significativas sobre o texto
básico, feitas sempre com o propósito de torná-lo mais claro. Trata-se
de divida de gratidão que, não podendo esquecer, procurarei retribuir
adequadamente sempre que necessário.
Outras pessoas colaboraram produtivamente comigo. Dentre
elas registro, inicialmente, as contribuições de George Martine, consultor das Nações Unidas, para assuntos de migrações internas, junto ao
Ministerio do Interior, que leu e releu varias partes dos originais, sugerindo e apontando lógicas e oportunas modificações. Sua cooperação
foi mais importante na medida em que ele já estava familiarizado com
minhas ideias e formas de expressão, pois trabalhmos juntos por quase
quatro anos. Jean Pierre Bariou, perito das Nações Unidas em planejamento regional, que já cumpriu duas missões sobre o assunto junto à
SUDENE, e companheiro de estudos sobre essa matéria, durante mais
de três anos, também apresentou importantes contribuições e estímulo permanente.
Outras sugestões valiosas sobre várias partes do trabalho foram
feitas pelos companheiros e amigos Luiz Fernando Correia de Araujo
(da SUDENE), Amaury de Castro e Silva, Ricardo Hernane Pires e José
Belizário Nunes (todos eles do Ministério do Interior), que também se
interessam pelo estudo dos assuntos aqui examinados. As pesquisas

27

bibliográficas realizadas teriam sido bem mais difíceis sem a colaboração prestada por Murilo Mota Filho, Neuza Dourado Freire, Terezinha
das Graças lves Constantino (também pertencentes ao Ministério do
Interior), Sílvia Augusta Marques (da SUDENE) e César Muniz Filho
(da SUDESUL). Este último colocou à minha disposição todo o material de que dispunha sobre a Cassa per il Mezzogiorno, onde esteve
durante três meses, em 1977, para estudar as experiências efetuadas
no campo do desenvolvimento regional por essa Entidade. Terezinha
Constantino colaborou ainda na organização da bibliografia das diversas obras consultadas.
Registro especial devo fazer ao amigo Rômulo Almeida, pesquisador de reconhecidos méritos a respeito de assuntos ligados ao
desenvolvimento brasileiro e do Nordeste, por ter aceito a incumbência de fazer a apresentação deste livro, na qual expressa, embasado
por sólida experiência, suas opiniões sobre as matérias aqui tratadas.
Os trabalhos de datilografia foram realizados por Luzinete da
Cunha Leal e Maria do Carmo Menezes. Ao mestre Israel Quirino do
Nascimento, dedicado profissional e ilustre artesão, cabem os créditos
pelos desenhos e ilustrações.
A todos eles, minha gratidão profunda e sincera, e o registro de
que sem suas contribuições este livro teria constituído tarefa excepcionalmente árdua, esclarecendo, entretanto, que nenhum deles tem
qualquer responsabilidade pelo produto final.
Brasília, DF, maio de 1978

P. S. Agradeço também, com muita satisfação, ao professor
Carlos Antônio Brandão (da UFRJ) e ao professor Cidoval Morais de
Sousa (da UEPB) pela gentileza de promoverem a reedição deste livro,
que ainda parece valer a pena ler.
Brasília, julho de 2014

28

