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Abertura de Firmas, Contabilidade
e Assessoria Jurídica

Fone/Fax: 3382-2699 e 3384-1887

“O homem
não sabe ser
livre. É mais

difícil colocá-lo
em liberdade

do que
mantê-lo

encarcerado
na prisão de
seus próprios
conceitos.”
Trigueirinho

GRATIDÃO
Ser grato é saber reconhecer, comprovar, utilizar. Grato como a semente

que deita raízes no solo fértil, cresce em direção ao alto e frutifica, transmutando as
energias da terra e do céu. Grato como o menino que apanha a fruta madura que
a árvore oferece, e após sentir o agridoce sabor em sua boca abre um sorriso
imenso que deixa o momento mais belo. Agradecer o alimento que é preparado
com carinho todas os dias, e nos dá condições de seguir adiante, com saúde e em
paz. Gratidão é mastigar e ensalivar, não deixar nenhum grão no prato, é lavar a
louça e refletir sobre as maravilhas que o Eterno nos oferece. Maravilhas cotidianas,
gratuitas, cósmicas, acessíveis. Grato como os animais no campo, a quem lhes
basta o pasto. Grato por mais uma noite de sono sem males, pelos sonhos
esclarecedores, por termos uma cama e travesseiro. Grato por acordar e saber
que a manhã se abre em múltiplas possibilidades. Que o trabalho eleva o ser humano
e dignifica o corpo, ocupa a mente e afasta a depressão. É preciso olhar ao redor,
observar, comparar. É preciso perceber. Deixar o supérfluo de lado e optar a cada
instante, em qualquer lugar, pelo mínimo necessário. Aquilo que é vital merece
nossa atenção. Aquilo que é vital pesa pouco, não ocupa espaço, está em todo
local e ninguém poderá roubar por nada custar. Grato como a pessoa que encontra
um amigo nesta longa estrada da vida, e com ele dialoga e desabafa. Saber ouvir
as críticas, mais do que os elogios. Procurar corrigir os erros, pois acertar sempre
é impossível. Grato pelos olhos, que nos descortinam a paisagem desvendando o
amplo horizonte. Grato pelo coração, que trabalha sem cessar por toda uma
existência, e por isso mesmo é o único órgão que não desenvolve câncer. Gratidão
ao estômago, fígado, pâncreas, baço e intestino. Grato pelas adversidades e pelos
inimigos, que com sua ameaça valorizam nossa vida, nos fazem esforçar mais, até
superarmos o limite de nossa resistência. Grato pela língua portuguesa, que com
suas palavras nos permite expressar, escrever, compreender. Grato pelas mensagens
do mestre amado, cujo atento discípulo as guarda no coração, que é o local onde
a alma se assenta. Grato por nascer, viver, dessomar, sabendo que a consciência
permanece, segue adiante, não morre jamais. Grato pelos desafios, mais do que
pela calmaria. Gratidão incessante, não seletiva, que a todos se esparrama e
entusiasma, tornando o planeta melhor. Gratidão coroada de esforços, repleta de
estímulos. Gratidão que liberta, corresponde, solidariza. Grato pelos tombos que
levamos ao caminhar, e pelos tropeços, pois nos permitem levantar e nos tornarmos
pessoas melhores. Grato pelo bem, grato pelo mal, grato pela vida real!

A livraria amiga dos estudantes!

Av. 15 de Novembro, 1.850 / B. Alto

Fones 3382-2383 e 99703-8056

Rua João Pessoa, 1.049
Centro — Fone 3382-7679

De perfumes a quem você ama!

Rua José Bonifácio, 1.098 / Centro

Recuperação de créditos tributários,

planejamento tributário e societário, controles

internos e certidões, consultoria contábil fiscal

e pessoal, imposto de renda.

O trabalho
fotográfico

do
sergipano
Nailson

Moura é
reconhecido

em todo
território
nacional.

Nesta foto
ele retrata o sertão nordestino, de maneira nua e crua.

Sob suas lentes precisas, há tristeza, pobreza e
desolação, mas também vida, cotidiano e esperança.



Os guerreiros medievais têm medo de
automóvel e liquidificador — Fortuna Crítica

PARA LER E RELER
Li e reli, para melhor entender, o livro "Os

guerreiros medievais têm medo de automóvel e
liquidificador", de Eduardo Waack. Um título
extenso, assim, é capaz de afugentar, logo à
primeira vista, mas não é nada disso, pois trata-
se de um texto, dividido em diversos textos,
vocacionado para as coisas boas da vida,
ressaltando-se a consistência temática e a
originalidade, no que tange à relação que
estabelece entre a luz e as trevas, mostrando o
mundo subliminar que se esconde por detrás de
toda e qualquer epifania. Nada de maniqueísmos. Trata-se de uma narrativa
linear, realista e encadeada, que mostra a fronteira entre o bem e o mal,
indicando, ou sugerindo, o caminho a seguir. É um livro que procura ser
um catalisador de contradições, um congregador, mostrando os males
que afetam a existencialidade. Há nele, portanto, um certo pendor sócio-
espiritual, formulando ensinamentos e convidando o leitor para o exercício
das boas maneiras, da convivência pacífica e da tolerância, levando-o a
rever atitudes dentro de uma ótica sadia e civilizada. A linguagem é
despojada, bem alicerçada, às vezes, até, mordaz, e aureolada pela
vivacidade poética que o Eduardo carrega no seu íntimo, fazendo
associações e diversificando as relações narrativas, graças aos jogos
verbais que emprega com muita propriedade, e à sequência temporal por
ele encontrada, dentro de uma visão que, para muitos, pode ser utópica,
mas que tem grande relevância, dados os aspectos transcendentais que
enfoca, como, por exemplo, os mistérios que envolvem a vida e a morte,
fazendo um inventário digno de ficar como marco para a posteridade,
já que reflete, também, sobre a inevitabilidade do fim e a melhor maneira
de encará-lo, enquanto se está vivo. Ressalte-se, ainda, tudo aquilo
que compõe e pode afetar o roteiro existencial do ser humano, bem
como as representações e as imagens de tirar o fôlego, ao longo do
livro. Eduardo Waack deixa com este trabalho um legado educacional
maravilhoso que contempla, também, o lado artístico-espiritual. É de fazer
inveja aos grandes autores do ramo!... Parabéns!

UNIVERSO
INFORMÁTICA

Fone 3384-5826

SILVÉRIO DA COSTA
in "Jornal Sul Brasil", edição 6.200; 29/01/2015 — Chapecó (SC)

SAUDADES DE JOSÉ LUIZ DUTRA DE TOLEDO
O saudoso escritor e historiador José Luiz Dutra

de Toledo, nascido em Tabuleiro (MG), em 1951, foi
presença constante nas páginas deste jornal, com textos
provocantes e gramaticalmente impecáveis, portadores
de uma grande cultura universal e pacifista. Um dos
mais ilustres pensadores brasileiros da atualidade, seu
ideário independente e discordante vai muitas vezes de
encontro às correntes clássicas do raciocínio lógico, e
seu talento nato, compreendido ou não, suscitava reações
apaixonadas, jamais a indiferença. Amado ou odiado,
ele nos lembrava que a todo instante é preciso questionar
a ordem estabelecida e os nossos próprios atos. A história é cíclica, e a metódica
retórica embaralha a ordem dos fatos, favorecendo o opressor e desgraçando o
oprimido. Os textos de Zé Luiz estão aí para por ordem na casa (café batido na
peneira expulsando as impurezas), desestruturando e intervindo na linguagem,
arquetipicamente, e o inesperado brota de sua sopa de letrinhas: clarão repentino,
brisa ou tempestade, nitroglicerina pura, cheirinho de alfazema e lembranças de
bordados de vovós há muito falecidas, com seus xales e paparicos. Dessomou
em 03/07/2004, em sua residência em Piumhí (MG), ao lado do inseparável
companheiro Walter, deixando uma lacuna inestimável, e será sempre lembrado
como aquele que não temeu tocar o dedo na ferida nacional. Vivendo com
dignidade, honrou seus ideais e mostrou de que é feito um homem verdadeiro.

Na longa

estrada

da vida,

faça o

bem sem

olhar a

quem.

Sorria,

agradeça

e lute!

Disk Medicamentos

3382-6025

Rua Rui Barbosa, 1.028 � Centro

Compra, Vende, Financia

www.sicalofacha.com.br

Regularização de Documentos

     Rua José Bonifácio, 838
Centro — Fones 3382-2440 / 98125-3604

Av. Trolesi, 2.743
Jardim Aeroporto / Fone 3382-9969

Rua São Lourenço, 321
Centro  —  Fones:

3384-6889 / 99185-0473

Insufilms, Calotas, Vidros Elétricos e
Acessórios. Tradição e confiança!



AMIGOS DE ONTEM, HOJE & AMANHÃ

Jéssica SilvaMárcia Guimarães e Solera Seu Paulo de Toriba

Dilsemara e Augusto WaackMárcio Catunda Tito e Moacir Maturro

Acesse e leia O Boêmio

Cultura Popular
Independente e Evolucionária

www.revistadelosjaivas.com

Paz, irmão! Seja cordial...

Luzes do corpo e da

alma refletem-se

num sorriso.

O HOMEM NO MEIO SOCIAL

O Homem com toda fortaleza é um fraco.

Enquanto está bem esconde sua

fraqueza. Quando está só

Busca em Deus que tenha dó.

Reza, promete, implora,

Fala, grita e chora.

SELMO VASCONCELLOS
Porto Velho (RO)

CARMEN

INCIDENTAL

Mediterrâneo Meditabundo
Continentes Incontinência
Abstinência Ab-sinto
Absorver Absolver
Olhares para Áfricas
Sahara insiste
Ventos coreografam Areias
alteram Lay-Out das paisagens.
Homem nu Atravessa desertos
Branco ao deixar Porto Sudão
Mestiço ao chegar a Tanger
Não fosse-lhe o cabelo louro
Raio de sol Fecunda melanina
No prostíbulo Masculino
O Louro Exótico é Rei.
Um negro alto da Etiópia
Compõe mil páginas
De louvores a Yirga Alem
Makurdi tinge panos
Ai dos tímpanos
A Orquestra Sinfônica
De Nasarawa Desafina.
Mas nada se Compara
Às Lembranças
Da Marroquina Centenária
Que Varre os quartos
Do Hotel cantarolando
Carmen de Bizet...

JORGE DOMINGOS
Petrópolis (RJ)

"Tendo ponderado a gentileza e a compaixão, esqueci

a diferença entre mim e os outros."  —  Milarepa

Faça parte desta família. Assine

O Boêmio por um ano. Ideias

são mais fortes que homens!

Rebobinamento de motores

elétricos, monofásico,

trifásico, assistência

em bombas d'água

Rua Guido Cardim, 1.198 � Vila Cardim

Fones 3382-3417 e 99126-3210

Av. Baldan, 2.088 — Portal da Baronesa

Fones 3382-3147 e 99703-1561

Impressão digital,
adesivos, plotters,

placas, luminosos,
faixas, banners,

personalização de
carros, etc...

Rua Castro

Alves, 890 / Centro Fone 3382-2196

Av. 15 de Novembro, 950

Centro — Fone 3382-5192

Com Martelinho de Ouro, na hora!

Fones 99708-9255 e 99375-9590

Estacionamento do Palomax São Lourenço

MÃE TERRA
Mãe de mãos abertas

Que nos ofereces
Todos os frutos

Do teu ventrículo e
Nos acaricias no teu regaço

Ainda não fecundo, pelo
Óvulo do amor e da paz!

Mãe, Mãezinha...
Que a todos queres alimentar

Sem restrições com teus
Seios fartos e generosos!

Sem discriminação...
Mãe que a todos amas

E repartes a luz do teu olhar
Por todos os povos e nações

Às vezes espezinhados e
Oprimidos contra a vontade

Do teu ser, imutável e em
Constante ebulição! Mãezinha

Que nos acolhes no teu ventre
Quando o sono nos remete
Outra vez para o teu útero

Sagrado, e com teus braços
Longos, nos afagas docemente

Para repousarmos, e
Assimilarmo-nos outra vez,

Pela última, contigo!
E sermos como tu; universais,
Solo bendito. Mãe do Cosmos;

Da existência, da vida e
De tudo mais... Deixa-nos

Repousar, Mãezinha,
Embalados no teu colo,

Com cânticos de Primavera,
E tristezas de Pombas

Em Bandos Glaciais!

ALDA CABRAL
Portugal

Kirô



Rua João Pessoa, 586 — Centro
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O SENTIDO DAS COISAS SEM SENTIDO
O sol de inverno incide sobre todas as coisas, na praça dessa cidade

esparramada, no interior paulista. Aquece meu coração enquanto olho encantada a

beleza natural das plantas que rodeiam a capela antiga, situada no meio desse jardim.

A arvorezinha foi moldada por mãos humanas para adquirir a forma de um bicho

e ficou ali como estátua de sal, eternizada, coberta pela poeira da seca. Em cada

canteiro deu-se o mesmo. Estátuas de sal enfeitam a praça. Os pequenos canteiros

cercados por tijolos delineiam o solo em desenhos geométricos que ordenam o

mundo. Dão forma. Vejo-me transformada em estátua de sal circundada por

formas geométricas e sinto-me referendada por essas linhas ordenadoras, mais do

que limitada ou contida. Meu mundo está ornamentado e protegido por linhas

geométricas. Essa pequena cidade aquecida pelo sol traz-me lembranças

armazenadas e esquecidas, que agora afloram. Toda essa ordem conseguida por

mãos humanas, unindo o homem e a natureza e dando forma ao aparente,

apesar do clima inóspito, conseguiu trazer-me um momento apaziguador ao

dar-me um sentido às coisas sem sentido.

DJANIRA PIO — Professora e escritora residente em São Paulo (SP).

Centro de Estética

Marília Jacomine

Graduada em Fisioterapia,
pós-graduada em Estética Corporal
e Facial, e técnica em Estética
Corporal, Facial e Depilação, Marília
Gabriela Jacomine, 29 anos, dedicou-
se aos estudos por sete anos, e há
cinco atua na área. Sempre muito
antenada na área de cosmetologia e
nas novidades da estética, faz cursos
para proporcionar o melhor a suas
clientes. O Centro de Estética
Marília Jacomine, localizado à Rua
Castro Alves, 327, no Centro, foi
inaugurado dia 13/01/2015, com o
proposito de trabalhar com qualidade
e não quantidade, preservando o
bom atendimento para todas as
classes sociais. Os procedimentos
são realizados por ela mesma, e o
local conta com duas salas de
atendimentos individuais, ambiente
climatizado e aconchegante. Os
procedimentos realizados são:
tratamentos para celulite, gordura
localizada e remodelagem corporal;
tratamentos faciais, como limpeza de
pele, peeling diamantado e outros;
depilação e embelezamento corpo-
ral; embelezamentos do olhar, como
permanente de cílios, designer de
sobrancelhas, aplicação de hena,
maquiagem definitiva em sobran-
celhas, entre outros. Uma mulher
feliz torna-se poderosa. Ligue e
agende avaliação gratuita: (16) 3384-
6333, 99198-3669 ou 99297-5095.

Os povos
indígenas da
América têm
sido atraiçoados,
roubados e
mortos desde a
colonização, há
cinco séculos.
E este crime não
pode ser por nós
esquecido nem
perpetuado.
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Genocídios, massacres, ciladas,
envenenamentos, tortura, escravidão.
A consciência indígena perdoou seus
agressores, e com serenidade ama e

defende os reinos da natureza.

Bastante se
perdeu, mas
resta muito a
fazer. Vamos
dar as mãos
e juntos criar
um mundo
fraterno e
melhor!

"Tú que bebes el vino en la copa
de plata no sabes el camino de la
fuente que brota en la piedra. No
sacias tu sed en su agua pura con
tus dos manos como copa. Lo has

olvidado todo porque lo sabes
todo."  —  José Hierro

Audio e Vídeo
SERVIÇOS e COMPONENTES ELETRÔNICOS

Av. 7 de Setembro, 1.435  —  Centro

Fone 3382-1046

Fones 3382-3215 / 99702-3553

Chaves Codificadas

Self Service � Quilo � Marmitex
Rua São Lourenço, 616 — Centro


