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“Toda criança quer
Toda criança quer crescer
Toda criança quer ser um adulto
E todo adulto quer
E todo adulto quer crescer
Pra vencer e ter acesso ao mundo
E todo mundo quer
E todo mundo quer saber
De onde vem
Pra onde vai
Como é que entra
Como é que sai
Por que é que sobe
Por que é que cai
Pois todo mundo quer...”

Péricles Cavalcanti
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Dedico este trabalho às crianças!
Especial e amorosamente, dedico-o às minhas crianças:
Stefano, Isabella e a pequenina que ainda não chegou à
luz do mundo. Eles são a minha maior felicidade!
Anseio para que o trabalho das pessoas que se empenham
e lutam pela proteção da natureza alcance o sucesso para
que as crianças, de hoje e de amanhã, sintam o prazer e a
alegria de se integrarem ao ambiente natural.
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