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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!

Padre Cícero Henrique Prata Lampião e Maria Bonita Che Guevara

Melanie Klein Pedro CasaldáligaJimi HendrixTrigueirinho

ORAÇÃO PARA TODAS AS MULHERES DO MUNDO
Minha Nossa Senhora do Improviso dá-me um bom sorriso

e a possibilidade de pagar o dentista com um punhado de poesia.
Santa Maria dai-nos alegria, mesmo diante de panelas vazias.

Minha Santinha do Escapulário vigiai os nossos ovários.
Santos Apóstolos dos Povos Drogados, dai-nos diversão e arte...

e compreensão de ambas as partes.
Santa Letícia livrai-nos de ser notícia na página policial

por agressão física, mental ou verbal.
Santa Virgem do Menino de Praga livrai-nos dos maus-tratos

dos homens e das mulheres ingratas.
Santa Cecília das Fontes Límpidas fazei com que todas as mulheres do

mundo, ao menos uma vez na vida, sejam beijadas e ouçam "eu te amo" — e
que seja verdade ou mentira sussurrada, mas que seja real naquele instante.

Senhora Mãe das Marés Rasas dai-nos fôlego, dai-nos atalhos
para vencer os atrasos, as intrigas, as falsas amigas, o falso salário,

os tolos e os abestados, patrões e empregados.
São Tomé dos Desacreditados livrai-nos dos tagarelas

que vivem a inventar a vida alheia e torcer os fatos.
Santo Antonio dos Otários Caídos livrai-nos dos maus maridos.
Santa Rita do Siri Mole livrai-nos de todos que engolem sapos

e arrotam iate e carro esporte.
Senhora dos Espinheiros, livrai-nos dos editores bem intencionados

e dos revisores também, porque eles existem e podem até matar um morto,
enquanto vivificam outros zumbis da literatura nacional e estrangeira.
Santo Onofre do Pezão, não deixai cair em tentação a mão que assina

as contas públicas, dá-lhes justiça! Dá-lhes prisão.
São João da Cana-Dura, afastai os perdulários, os prevaricadores,

os dilapidadores dos cofres federais, estaduais e municipais.
Senhor dos Encontros Tardios, dai uma mulher para quem tem frio!

A Solidão é uma mãe ausente, portanto Senhor dos Descontentes,
dá-nos uma cama macia e boa companhia para todos os dias, para sempre,

à minha e à sua mãe, também.

ILMA FONTES   /  Aracaju (SE)

www.opnbrand.com.br

Av. 15 de Novembro, 1.187

Centro   �   Fone (16) 3382-3973

Confecções em geralConfecções em geralConfecções em geralConfecções em geralConfecções em geral

Av. Tiradentes, 638 / Centro

Fones 3384-8410 e 3384-8475

CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Faça seu Imposto de Renda conosco!

Barracão Pré-Moldado e Ferragem Armada

Av. Laert Tarallo Mendes, 1.073
Vila Pereira

Fones 3384-1501, 3394-1293 e
99720-2930 � prefer.prefer@hotmail.com
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Fone 3384-7924 / ciofi@techs.com.br

Acesse e leia O Boêmio

Cultura Popular
Independente e Evolucionária

www.revistadelosjaivas.com
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A BALADA DO
HOSPITAL DE
CÂNCER DE
BARRETOS
Os 120 quilômetros que separam

Matão de Barretos foram transcorridos sob
orações e expectativas. Eu já não podia
dirigir; meu filho ia ao volante. Ao chegar
ao Hospital, entrei sozinho, mais perdido
que cachorro quando cai do caminhão,
numa mudança. A recepcionista foi simpática, me indicou o local
combinado. Balbúrdia e murmurinho, ambiente lotado dos mais
diversos tipos humanos. Risos abafados, respiração ofegante.
Apresentei-me. Pleno de dúvidas e medo, assim como todos os
presentes. E então teve início a bateria de exames, que
confirmaram, semanas depois, a existência de um Linfoma.

Em minha cidade, quando você é encaminhado ao Hospital
de Câncer de Barretos, recebe junto um atestado de óbito. Ao sentir
uma incômoda presença no tórax, tomando banho, julguei ser um
cisto sebáceo. Por acaso conversando com uma médica, cubana,
ela me solicitou um ultrassom da região afetada. Depois vieram,
na sequência, mais duas tomografias computadorizadas. E percebi
que as coisas não eram tão simples assim, ao ser encaminhado a
Barretos. Naquele dia, voltei para casa caminhando e cantando
antigas canções de minha adolescência. Completamente só, neste
mundão de meu Deus... Atravessei a cidade num choro contido e
alguma revolta. Um filme passava em minha cabeça, até que por
fim aceitei. Contatei gurus e amigos distantes, reconciliei-me com
familiares, revi um a um os erros que havia até ali cometido.

Os médicos me orientaram sobre tudo o que passaria. Os seis
ciclos de internação para receber as 480 horas de quimioterapia, e
após, as trinta sessões de rádio. Soube da gravidade do problema,
racionalizei, tentei fugir, e no dia marcado, não apareci. Dr. Rodrigo
telefonou pessoalmente a minha casa e foi enfático, conversando
com Valéria. Repetiu o que havia dito antes. "Se Eduardo não vier
ele morrerá. Há o risco de infiltração na medula óssea e da tomada
do sistema nervoso central". A contragosto e cabisbaixo, fui.

Em minha primeira internação tudo era desconhecido. Deixei
a constante agitação da recepção e senti o silêncio dos corredores
e quartos da Hematologia. Ali fiz muitos amigos. Enfermeiras,
equipe de limpeza, médicos, pacientes, acompanhantes. Seres
dedicados e maravilhosos, com inúmeras histórias para contar e o
desejo de vencer, superar as adversidades. Conheci pessoas de
todo o Brasil, ao mesmo tempo em que minha fisionomia sofria
transformações, com a queda de cabelos e barba, perda de peso,
imunidade e resistência. Passei mal após a quimioterapia, foram
dias de vômito, náusea, diarreia, cãibras e dores corporais.
Neutropenia. Pedi a Deus que me levasse, mas ele se fez de surdo.
No dia marcado para a segunda internação, não compareci. Se
era para morrer, morreria em casa. Novamente uma bateria de
telefonemas das enfermeiras e dos médicos. Súplicas de minhas
irmãs e o apoio incondicional de mulher e filhos. Ponderei,
questionei-me, duvidei: entreguei nas mãos divinas. E dez dias
após, depois de levar uma justa bronca da doutora Iara, estava
novamente internado, vestindo o característico pijama azul.

O tempo foi passando, inteirei-me da rotina hospitalar. Aqueles
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Av. Baldan, 2.084 — Portal da Baronesa

Fones 3382-3147 e 99720-2941

Adesivos, plotters,
placas, luminosos,

faixas, banners,
fachadas, cartões,
personalização de

veículos, etc...

Rua Sinharinha Frota, 174 � Centro

DESPACHANTE

CIOFI
Licenciamento, renovação de CNH,

transferência, 1º emplacamento, etc.

Compra, vende, administra

Assessoria Jurídica

Av. Siqueira Campos, 1.070   �   Centro

Fone/Fax: 3382-5426

by Milone Carburadores
Av. Theophilo Dias de Toledo, 457
Vila Santa Cruz / Fone 3382-2433

Carlos Eduardo de Gusmão Campos



Fones (16) 3382-7184 / 3384-6806

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

UNIVERSO
INFORMÁTICA
Fone 3384-5826

a quem julgava poder contar desapareceram. A ajuda surgiu de
onde menos esperava. Revi conceitos, opiniões, descartei certezas.
Desidentifiquei! Catéteres, injeções intratecais, soro, infusões de
sangue e o famigerado Lasix. Adotei um boné branco como meu
companheiro. Recebi poucas visitas em casa, nos períodos de
descanso. Vi a morte ao meu lado pela primeira vez, ao falecer o
paciente internado comigo — bastam alguns minutos e a cor já é
outra. E foi leve o que presenciei. Findos os seis ciclos de
internação, novos exames e teve início a radioterapia. Mais rápida,
mas também com seus efeitos colaterais. O tratamento não é fácil.
Nada é fácil. Há os revezes e as intercorrências. Às vezes nem
tudo sai como imaginamos. Mas desistir, jamais. E chegou o
aguardado momento da alta. Se hoje estou aqui, devo aos
seguintes fatores: fé em Deus; eficiência dos médicos, hospital e
medicamentos; apoio dos familiares; bom humor; estilo de vida e
alguma sorte. Continuo realizando acompanhamento, e se não saí
desta um sujeito melhor, saio pelo menos mais experiente.

Voltando a Barretos para uma consulta, dia desses, véspera
de Natal, a estrada estava deserta e o motorista que me levava
disse que talvez lá estivesse também vazio, para logo a seguir se
corrigir. "Que nada, lá é sempre cheio, não pára". Ao chegar, adentrei
no Hospital do Amor, e confirmei suas proféticas palavras.
Balbúrdia, murmurinho, riso abafado, pessoas perdidas, tímidas e
amedrontadas, assim como eu, na primeira vez que ali fui, e outras
confiantes no poder de recuperação de seu próprio organismo. Em
Barretos, estou em casa. Tenho uma dívida de gratidão com aquela
Instituição, gerida pela Fundação Pio XII. E entre um amigo e outro
que ali revejo, sinto saudades daqueles que não resistiram e já
partiram desta para melhor, como o valente Enielson Borges,
natural de Itumbiara (GO), a quem dedico este texto.

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

SALVANDO VIDAS, RESGATANDO A DIGNIDADE
       O Hospital de Câncer de Barretos presta atendimento
de qualidade e de forma humanizada 100% gratuito a seus
pacientes. Oferece 7.000 refeições todos os dias para
pacientes, colaboradores, acompanhantes e nos treze
alojamentos da instituição. É pela dedicação e amor ao
próximo, que ele é reconhecido como o Hospital do Amor.
Esta Instituição oferece só o melhor! Na década de 1960, o
único local especializado para tratamento de câncer situava-
se em São Paulo. Em 1967 foi instituída a Fundação Pio XII.
Devido à grande demanda de pacientes e ao velho e
pequeno hospital não comportar todo crescimento, o Dr. Paulo
Prata, idealizador e fundador, recebeu a doação de uma área
na periferia da cidade e construiu um novo hospital. Em 1989,
Henrique Prata, filho do casal de médicos fundadores, após
viver uma experiência mística, abraça a ideia do pai e com a
ajuda de fazendeiros da cidade e região realiza mais uma
parte do projeto, que ganha grandes proporções com a ajuda
da comunidade, artistas, iniciativa privada e pequena
participação financeira governamental, atendendo, via SUS,
pacientes de todo o Brasil que chegam até lá.

Faça contato: www.hcancerbarretos.com.br.

Av. Alberto Benassi, 2.169
Nova Matão — Fone 3382-3974

Deliciosos sorvetes desde 1981...

4 Rua Rui Barbosa, 1.712

Vila Santa Cruz � Fone 3382-0751

...mais que bom!!!

Kleber Nogueira Cabral
Nelma Pereira Cabral

Cirurgiões
Dentistas

Rua Narciso Baldan, 77 � V. Santa Cruz

FERRAMENTAS
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EDNALDO LEÃO DA ROCHA
NNNNNAAAAAUUUUU — Vereador / DEM

Matão há vários anos colabora com o
Hospital de Câncer de Barretos,

através de sua população e
poder público. Estamos

juntos nesta luta pela vida!

Há um

Cosmo em

cada feto

humano!



Rua Cesário Motta, 1.273 — Centro
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A livraria amiga dos estudantes!

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

GRAUS DE PERFEIÇÃO
 � Por nada deste mundo cometer pecado, nem
mesmo venial com plena advertência, nem
imperfeição conhecida.
 � Procurar andar sempre na presença de Deus,
real, imaginária ou unitiva, segundo se coadune com
as obras que está fazendo.
 � Nada fazer nem dizer coisa de importância, que
Cristo não pudesse fazer ou dizer se estivesse no
estado em que me encontro e tivesse a idade e a
saúde que eu tenho.
 � Procure em todas as coisas a maior honra e glória
de Deus.
 � Por nenhuma ocupação deixar a oração mental
que é o sustento da alma.
 � Não omitir o exame de consciência, sob pretexto
de ocupações, e, por cada falta cometida, fazer
alguma penitência.
 � Ter grande arrependimento por qualquer tempo não
aproveitado ou que se lhe escapa sem amar a Deus.
 � Em todas as coisas, altas e baixas, tenha a Deus
por fim, pois de outro modo não crescerá em
perfeição e mérito.
 � Nunca falte à oração e quando experimentar
aridez e dificuldade, por isso mesmo persevere nela,
por que Deus quer muitas vezes ver o que há na sua
alma e isso não se prova na facilidade e no gosto.
 � Do céu e da terra sempre o mais baixo e o lugar
e o ofício mais ínfimo.
 � Nunca se intrometa naquilo de que não te encar-
regaram, nem discuta sobre alguma coisa, ainda que
esteja com a razão. E, no que lhe for ordenado, se
lhe derem a unha (como se costuma dizer) não queira
tomar também a mão, pois alguns, nisto se enganam,
imaginando que têm obrigação de fazer aquilo que,
bem examinado, nada os obriga.
 � Das coisas alheias não se ocupe, sejam elas boas
ou más, porque além do perigo que há de pecar,
essa ocupação é causa de distrações e amesquinha
o espírito.
 �  Procure sempre confessar-se com profundo
conhecimento de sua miséria e com sinceridade
cristalina.
 � Ainda que as coisas de sua obrigação e ofício se
lhe tornem dificultosas e enfadonhas, nem por isso
desanime, porque não há de ser sempre assim, e
Deus, que experimenta a alma simulando trabalho
no preceito (Cf. Sl 93,20), daí a pouco lhe fará sentir
o bem e o lucro.
 � Lembre-se sempre de que tudo quanto passar
por si, seja próspero ou adverso, vem de Deus, para
que assim nem num se ensoberbeça nem no outro
desanime.
 � Seja sempre mais amigo de dar prazer aos outros
do que a si mesmo e, assim, com relação ao próximo,
não terá inveja nem predomínio. Entenda-se, porém,
que isso se refere ao que for segundo a perfeição, por-
que Deus muito se aborrece com os que não ante-
põem o que lhe agrada ao beneplácito dos homens.
 � Recorde-se sempre de que não veio senão para
ser santo e assim não consinta que reine em sua
alma algo que não leve à santidade.

SÃO JOÃO DA CRUZ
in “Pequenos Tratados Espirituais”

"Pela sua

dolorosa

paixão,

Senhor, tende

misericórdia

de nós e

do mundo

inteiro!"

A crucificação

de Cristo, com

a Virgem e São

João. Pintura

de Hendrick

ter Brugghen.

AMIGOS DE
ONTEM, HOJE

E AMANHÃ

Araripe Coutinho

F
ancy P

ino
E

divaldo e M
ichele

Ivandro R
ibas da Luz

A
ntonioo H

erci
Joem

ir P
inotti

G
eysi R

odrigues
E

nielson B
orges

"Chega um momento
na vida em que a gente
tem que saber saltar

sobre a própria sombra.
É um momento de dor

absoluta, porque é
um momento de
renascimento."

Lindolf Bell
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Compra, venda e locação
Av. 15 de Novembro, 1.533 / Bairro Alto

Fones 3382-4681 e 3382-9697

Rebobinamento de motores

elétricos, monofásico,

trifásico, assistência

técnica em bombas d'água

Rua Guido Cardim, 1.198 � Vila Cardim

Fones 3382-3417 e 99126-3210

DROGARIA SANTA RITA
Bairro Alto  —  Fone 3382-1551

FARMÁCIA  UNIÃO
Monte Carlo — Fone 3394-3395

(16) 3382-7961


