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Este livro, que resume a vida profissional
do autor, é dedidado à sua esposa Alia,
que também é sua amiga e companheira, e
caminha a seu lado há 50 anos.

A história de uma pessoa é construída
com a colaboração de outras pessoas.
A minha história profissional tem a
participação de muitas pessoas, que são
citadas ao longo de seus 20 capítulos.
A base da minha história foi construída sobre
quatro pilares, que nos momentos mais difíceis me
sustentavam, na falta de inspirações eu os contemplava,
e nos momentos de alegria eu os abraçava.
Meus pilares são:
Alia, minha amada esposa
Flávio, Lizely e Claudia, meus amados filhos.
O meu interesse por biologia ocorreu a partir do
segundo ano do curso colegial por conta das magníficas
aulas de biologia e química do professor Osvaldir
Francisco Castro, a quem sempre agradeço por ter
mostrado essa belíssima avenida que conduz a vida.
Várias pessoas já haviam sugerido para que eu
escrevesse um livro sobre as pesquisas que realizei
em minha vida acadêmica, mas a insistência
e os argumentos convincentes do colega e exaluno de pós-graduação da AC&T, o doutor
Guilherme Antônio Deldotto Queiroz, me
induziram a escrever durante a pandemia da
Covid-19 (Abril a Dezembro de 2020) este livro.
Agradeço-o pela insistência, pois rememorei
momentos inesquecíveis da minha vida.
Meus agradecimentos à Lizely Cristina Naoum,
minha filha, pelas correções da redação.

