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Encontrei

aquele em

quem minha

alma se

deleita!

Rua Prudente de Moraes, 433  —  Centro
www.calabretti.com.br
sac@calabretti.com.br

Abertura de Firmas, Contabilidade
e Assessoria Jurídica

Fone/Fax: 3382-2699 e 3384-1887

Assine O Boêmio por um ano.

Ideias transformam o planeta!

VIVENDO UM DIA DE CADA VEZ
Sem medo das diferenças. Reconhecendo as dificuldades e esforçando-se

para superá-las. Falando menos e expressando-se mais. Economizando água e os
recursos naturais. Mantendo-se vigilante, sem fugir do desconhecido. Lembrar
que a cada instante somos testados não importa qual seja a situação. Menos vida
social e mais busca espiritual. Descartar vaidade, luxo, ambição e mentira. Ser
simples. Tornar fácil a convivência. O simples e fácil conduzem à vida eterna.
Mínimo esforço para a máxima realização. Menos é mais! Não seja mesquinho,
divida. Distribua sorrisos, seja simpático, deixe de lado essa cara de mau. Se
encontrar Jesus por aí, não queira crucificá-lo outra vez, nem apedreje-o. Não
caia no conto do vigário. Seja moderado. O universo inteiro está à sua disposição,
saiba conquistá-lo. Aceite o inevitável, mas não se entregue sem luta. Não desanime
frente às vicissitudes: elas virão, sempre vem, vão & voltam. Seja sincero com os
amigos, e peça perdão por seus erros. Procure corrigir-se a cada passo, mas
lembre-se que o erro é inevitável. Com os erros dos outros também se aprende.
Tenha um estilo de vida que não destrua o planeta. Leia mais, abandonando o
supérfluo e as quinquilharias eletrônicas. Honre seus compromissos, faça valer
seus ideais. Viva um dia de cada vez. Etapa por etapa caminhar rumo à vitória.
Não se dê por vencido antes do apito final. Não queira ter o controle absoluto
daquilo que não lhe compete. Deixe o automóvel na garagem e se exercite. Respire
fundo, ande descalço, transpire. Você pode enganar a todos, menos a si próprio.
Podemos nos iludir, mas não por toda a vida. Uma hora chega o ajuste de contas.
E então, o que dirás? Onde se esconder, se todos sabem onde estás? Tudo passa,
só Deus basta. Passa a alegria e passa a tristeza. Teus momentos de glória e
realização e teus momentos de infortúnio e desolação. Somos pequeninos grãos
de areia a rolar no deserto, embora as luzes da cidade e a opulência mundana nos
confundam. Não se afunde em dívidas, não passe por cima dos outros, respeite os
mais velhos e os sinais de trânsito. No dia da grande decisão, o que te aguarda, a
liberdade ou a condenação? O que te espera amanhã? O que tens plantado,
alimento ou ervas daninhas? Qual será tua colheita? Tens repartido o pão com os
mais necessitados, ou o egoísmo preenche teu coração ressequido? Tudo passa,
só Deus basta. Quais são os senhores a quem prestas culto? És mais uma pedra no
sapato de teu irmão ou és aquele que, ao chegar, em afetos é recebido?

Hannah Arendt Jacques Maritain Machado de Assis Fernando Pessoa

Alexis Carrel Helena RoerichHobbesGeorges Ohsawa

GALERIA DOS ILUSTRES

R. Sinharinha Frota, 1.334 — N. Matão
Fone 3394-3202 � Fone/Fax 3394-3201

Corretor de Imóveis
CRECI 139626

Rua Rui Barbosa, 1.390
Vila Santa Cruz

Tel. 3384-7386, 99739-0101, 99101-9077

Locação, administração, compra, venda

Av. Manoel Mingorance, 564
São José / Fone 3384-5195

Entregas em domicílio

Rua José
Bonifácio, 1.450
Vila Santa Cruz

Fone 99737-6035

Tudo que é
meu pode

ser seu!



Equipamentos para manutenção
industrial e de proteção individual.

Acesse e leia O Boêmio

Cultura Popular
Independente e Evolucionária

www.revistadelosjaivas.com

Você tem medo

de quê? Que a

sua escolha e

entrega seja pelo

seu coração, e

não pela sua

mente, conceitos

ou desejos.

VULGATAVULGATAVULGATAVULGATAVULGATA
Ouso passar-te; e adiante

baixar-me ao nível exangue

dos teus pés tortos, indecisos,

incapazes de voar. E agradar

a Deus, de quem és musa, como

Maria ou a pobre Clarice,

vinda de ínvios caminhos pelo Vale.

De mim, agora digo:

— Bastou-me ver-te e eis que estamos

juntos;

prontos, parados,

por entre sinais e semáforos celestiais

sobre a Pedra Bonita,

nesta viagem ao imprevisto eterno.

ASCENDINO LEITE

FORMA
E CONTEÚDO
(soneto do amor reacionário)

Te amar tão caro tem custado,

Oblíquo caso que me assusta.

Prefiro estar à norma atado,

"Amar-te": esta a conta justa.

Amor, assim, metrificado,

Amar-te, assim, desejaria.

Previstos ritmo e enfado,

No tédio achar toda alegria.

Amor medido, amor soneto.

Medíocre e um pouco sublimado.

Amor retrato em branco e preto.

Amar-te é a arte que conheço.

Sou vil, um homem limitado.

Te amei: errei desde o começo.

CLAUDIO
CARVALHO
Rio de Janeiro (RJ)

ANDAR ANDAR

Andei-me tanto que
quase saí de mim,
da história, do mundo,
da vida.

Morte
não tive essa sorte
essa saída do corpo,
da alma, do nada
deste nada
que é tudo
que se chama Eu.

E eu moro em mim.

ILMA FONTES

Aracaju (SE)

POEMANDO
Passins de minha "nonna"

péspisavam zás estradas
pelos quéns teimar nascer

— mais comuns às madrugadas
Quantos foram quantos sidos

seus paridos nem lembrava
Ria bom ao dar vagido

por nascidos que pojava
Mato-a-dentro-morro-a-fora

vó Candinha sucedia
bulhar passo sendo embora

indo noite vindo dia
Em no dia mais que não pode

e seu corpo inconsistiu
re/versou caminho donde
fora não que ela assistiu

IRINEU VOLPATO
Santa Bárbara d'Oeste (SP)

A SINCERIDADE

Ah! A dor da sinceridade

é rude, machuca, fere...

penetra como um raio

rasgando todo o ser.

Seu anúncio é ensurdecedor

como um trovão.

Ah! A dor da sinceridade,

animal selvagem,

que ataca de surpresa

dominando sua presa.

Oh! Leal dor da sinceridade

quando ataca como raio,

ilumina todo o teu redor

agindo sempre às claras.

Oh! Leal dor da sinceridade

quando espreitas tua presa,

o faz por sobrevivência

ou instinto de defesa.

Jamais, por maldade ou qualquer

outro tipo de prazer indigno.

Ah! Leal dor da sinceridade

tu com toda a tua força,

és com certeza muito melhor

do que a infeliz dor

da tua ausência,

que não tem respeito e destrói

toda a existência por pura vaidade.

Que por ser tão vil, fria e sem sentido

faz por não merecer

nem a minha consideração.

MAURO ARANTES
Rio de Janeiro (RJ)

“É tempo. Faze tua cidade eterna,
e nela habita: antes que venham

ventos, e te levem do peito o amor
— este tão belo amor que dá
grandeza e graça à tua vida.”

Thiago de Mello

"O pior bandido é o bandido

político." — Tomio Kikuchi

Rua João Pessoa, 410

Centro  —  Fone (16) 3382-6386

sindservpub@uol.com.br

SINDICATO

DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS

DE MATÃO

Av. 7 de Setembro, 1.432 � Centro
Fone (16) 3382-4507

Jorge Obana

Audio e Vídeo
SERVIÇOS e COMPONENTES ELETRÔNICOS

Av. 7 de Setembro, 1.435  —  Centro

Fone 3382-1046

Av. Campos Salles, 270  �  Centro

Fone 3382-4857       Fax 3382-3100

Compra, vende, aluga, administra

Rua São Lourenço, 424 � Centro
Fone

3383-2626

Rua João Pessoa, 770  —  Centro
Fone 3383-8282 � Fax 3384-6127



Sua doação pode ser feita pelas

seguintes contas-correntes:

BANCO DO BRASIL

Agência: 3371-5, cc: 10.000-5

SANTANDER / Agência: 0021

Conta corrente: 13.004.000-9

BRADESCO / Agência: 3499-1

Conta corrente: 58.816.-4

Favorecido: Fundação Pio XII

CNPJ: 49.150.352/0001-12

AMIGOS DE ONTEM, HOJE & AMANHÃ

Marimeli BaúEdna Florentino Edvaldo Santana

Celeste e Geraldo BrandãoMiltinho Derâmio Nei Martins

Carolina Rosa Bueno

UNIVERSO
INFORMÁTICA
Fone 3384-5826

O tratamento
não é fácil, nada
é fácil. Mas
desistir, jamais.
A vida
vale a pena.
Colabore com
o Hospital de
Câncer de
Barretos.

Sorria!

A cada dia

que nasce

nos façamos

novos e

receptivos

às dádivas

da Natureza.

Eliane Feliciano

LIVROS, DISCOS & JORNAIS
Agradecemos o recebimento dos seguintes títulos:

 3 ASSALTO À CIDADELA  DOS DEUSES (2003, Garamond), contos;
IRADO  (2014, Quártica Premium), poemas e OUTRAS PALAVRAS —
Minorias sociais e narrativas sobre a diferença essencializada (2014, Faperj),
educação. Livros do ativista cultural Cláudio Carvalho. + Rua Pinheiro Machado,
80, apto 402. Laranjeiras. Rio de Janeiro (RJ) / 22231-090.
 3 CABEÇA ATIVA, nº 35. Revista lítero temática, ano 8. Editores Vieira
Vivo e Cláudia Brino. + C.P. 156, Centro. São Vicente (SP) / 11310-971.
 3 FATHER ZINE , nº 16. Fanzine dedicado ao genial guitarrista Jimi Hendrix.
Editor Valdir Ramos. + Caixa Postal 44, Araraquara (SP) / 14801-970.
 3 O CAPITAL . Ano 26. Jornal de resistência ao ordinário, editado pela cineasta
e escritora Ilma Fontes. + Av. Ivo do Prado, 948. Aracaju (SE) / 49015-070.
 3 PÉROLA VERDE (Green Pearl / Verde Perla, 2016, Edições Costelas
Felinas). Poemas de Vieira Vivo e fotografias de Cláudia Brino. Versão trilíngue,
com traduções de Teresinka Pereira (inglês) e Mafer Vieira (espanhol).
 3 POLÍTICA BRASILEIRA E CRIMES INTERNACIONAIS , 2016. Ensaio
de João de Toledo Cabral. + C.P. 385, São José dos Campos (SP) / 12201-970.

 3 SÓ VOU CHEGAR MAIS TARDE
(2016, Tratore). Disco de Edvaldo Santana, com
inspirada produção dele e Luiz Waack, e par-
ticipações de Rita Beneditto e Alzira Espíndola.
+ Rua Dois, nº 63. Estância da Matinha. São
José do Rio Preto (SP) / 15092-223.
 3 TROVAS, HAICAIS E OUTROS
POEMAS, 2016. 10º volume das trovas
premiadas do capixaba Humberto Del Maestro.
+ Rua Aurora de Aguiar Ferreira, 171/702.

Edifício San Juan, Jardim Camburi. Vitória (ES) / 20090-310.

3506-5027

salão de beleza romerio monteiro

Rua Manoel Rodrigues, 282 — Parque Primavera
Ligue 3506-9500  � www.ademarseguros.com.br

Viaje mais tranquilo com
Ademar Seguros. Leve o cartão

com os telefones da Corretora
e 0800 da Seguradora.

Faça a revisão do veículo na
empresa de sua confiança.

Av. 15 de Novembro, 1.171  —  Centro
liriantexdecorações@yahoo.com.br

Cortinas, persianas, pisos laminados

e vinílicos, papel de parede

Fone 3382-3653

Rua Rui Barbosa, 1.400
Vila Santa Cruz

Rua João Pessoa, 836
Centro / Ao lado do Cinema

Fone 3394-1024

Av. Tiradentes, 638
Centro
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A livraria amiga dos estudantes!
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ESTRELA UNIVERSAL

Suprema Mãe, Estrela Universal,

que Teu poderoso Amor

libere as amarras;

que as luminosas espadas

de Teus Santos Anjos

cortem a involução

e qualquer dificuldade;

que o poder de Tua cura

reconcilie nosso coração

com Deus e que unidos

ao Teu Imaculado Coração

possamos viver a promessa

do regresso vitorioso

de Cristo, Nosso Senhor.

Amém

Salve
o povo
Munduruku,
salve o rio
Tapajós.

"Se o seu coração for

suficientemente grande,

ele será capaz de

acolher todos aqueles

que se opõem ao seu

destino; e uma vez que

você os tenha acolhido

com amor, será capaz

de anular a força

negativa que seus

adversários traziam."

Morihei Ueshiba

COMO ENERGIAS
SUPRAFÍSICAS
PODEM ATUAR
Por enfocar excessivamente a

forma e desligar-se da essência, a
consciência humana perdeu as chaves
para o contato com as fontes inspiradoras
e reveladoras de leis universais e, dessa
maneira, as escolas tornaram-se meras
instituições. Intenso é o trabalho
desenvolvido nos níveis internos do
planeta para que essa situação se
modifique, e o homem moderno possa
ver além do véu das ilusões materiais.
Assim, em vez de prender-se às aparên-
cias, ele encontrará, também nas formas,
expressões da essência única que alenta
toda a vida manifestada. As portas
internas estão abertas desde sempre.
Mas, para que mudanças externas sejam
desencadeadas, é imprescindível a adesão
do eu consciente ao que é realmente
evolutivo. Somente a partir daí energias
suprafísicas podem atuar de modo mais
livre. Só quando o indivíduo atinge um
grau suficientemente elevado de
dissolução de vínculos e apegos, só
quando se desidentifica do mundo
externo, é que Hierarquias mais potentes
podem promover verdadeiras trans-
formações em seus núcleos materiais.
Essas transformações não se realizam
em fases probatórias ou preparatórias
do seu caminho espiritual; ocorrem
quando certas decisões já foram
tomadas e ele não tem mais condições
de retroceder à vida comum da maioria
dos homens. A dissolução dos vínculos
com forças materiais é básica para que
se possa de fato servir nos planos
internos e externos da existência. Sem
estar desidentificado do mundo das
aparências, não se atinge a neutralidade
requerida para perceber acertadamente
o que deve ser feito a cada momento.
Para ajudar a evolução da humanidade é
preciso estar impassível, não se envolver
com as situações desarmoniosas tão
frequentes na vida terrestre.

TRIGUEIRINHO

Palestras do autor poderão
ser ouvidas, gratuitamente, no site

www.irdin.org.br

Romério
Monteiro e
Xuxa, dois
talentos
brasileiros!

Dom Moa Pizza Buffet, o sabor da
melhor pizza em sua casa ou evento.
Informações pelo telefone 3384-1627

e Whatsapp 99762-9679.

ROTAROTAROTAROTAROTA

ESTÉTICA AUTOMOTIVA

Promova a Ecologia!
Ô Lavagem

especializada a
vapor sem uso de

produtos químicos.

LLLLLeva e Teva e Teva e Teva e Teva e Traz.raz.raz.raz.raz.
Av. Baldan, 2.066 — FFFFFone 3384-8563one 3384-8563one 3384-8563one 3384-8563one 3384-8563

R. Sinharinha Frota, 1.458 � V.S. Cruz

Av. 7 de Setembro, 1.403
Centro — Fone 3382-7045

www.casamusical.com.br

Instrumentos Musicais, Áudio, Iluminação


