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Agradecimentos 

  

Para se realizar este livro, fruto de uma tese de doutorado, é necessário se compreender um 

de seus principais pressupostos: para se efetivar tal jornada, seu autor deve estar constantemente 

amparado em todas as dimensões que regem sua vida: intelectual, econômica, sentimental, social, 

cultural e política.  

Portanto, foi com um aparato de condições propícias que a efetivação deste trabalho pôde se 

consolidar. Obtive de inúmeros amigos, professores, técnicos, funcionários de repartições públicas e 

privadas, militantes ambientalistas e instituições como a CAPES e a Universidade Estadual de 

Londrina, através de seu Departamento de História, contribuições inestimáveis em minha viagem. 

Sem esse apoio eu estaria certamente impossibilitado de concretizá-la.  

Devo um agradecimento todo especial a minha orientadora Maria Amélia Mascarenhas 

Dantes e aproveito para lembrar aqui o nome de alguns desses amigos, colaboradores e orientadores 

que me auxiliaram diretamente:  

Dione Bauer, Marcos Antonio da Silva, Shozo Motoyama, Sidney Barbosa, Rosana Núbia 

Sorbille, Willian Reis Meirelles, Sidnei José, Munhoz, Antonio Celso Ferreira e Nelson Dácio 

Tomazi.  

Ao externar-lhes minha gratidão aproveito, no entanto, a oportunidade para resguardá-los de 

meus erros, falhas e lacunas que seguramente devem estar contidos neste trabalho.  

Abraços e beijos.  

Jozimar Paes de Almeida  




