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Ana Lycia Gayoso, que ainda ajudou com a memória dos fatos, 

muitos dos quais testemunhou; Bruno Lara Resende, compadre, 

sócio e amigo de uma vida; e Thiago Saddi Tannous, meu jovem 

sócio em quem fui buscar olhos mais críticos e isentos. Além do 

prefácio, Arminio Fraga fez observações fundamentais, outra vez. 

Depois vieram as sugestões de Kathia Ferreira e do revisor Ro

berto Jannarelli. Os erros que tenham sobrado seguem na minha 

conta, mas o que houver de bom tem muito do olhar atento e 

generoso dos que desbravaram o manuscrito. 
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