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Assine O Boêmio por um ano.

Ideias transformam o planeta!

Seja um

agente da

harmonia

planetária.

Reutilize

e recicle!

A Número 11111 de Matão!

Rua João Pessoa, 1.051 � Centro

AGROECOLOGIA E A RAIZ DA VIDA
De norte a sul do país, extensas áreas de terra transformaram-se em

desertos verdes, a serviço do mercado de commodities. No Sudeste, a cana-
de-açúcar domina, ocupando as terras mais férteis, expulsando famílias do
campo para produzir álcool e açúcar. No Norte e Centro-Oeste, até onde a
vista alcança, a soja torna monótona a paisagem e envenena o solo. A
pecuária industrial tomou o lugar das florestas, e aos poucos a Amazônia é
sacrificada pela gula dos conglomerados transnacionais. Plantações de
eucalipto são destinadas a fornecer biomassa para celulose. O Brasil bate
recordes de produção agrícola cujo destino final é o estrangeiro, e enquanto
se exaurem nossas riquezas, o capital se concentra em poucas mãos, o
desemprego aumenta e a miséria se alastra. Porém iniciativas favoráveis à
Vida e à Natureza também acontecem, contrapondo-se a esta insanidade.
Com respeito à Mãe Terra, no esforço de recuperar saberes ancestrais,
para que possamos produzir alimentos com harmonia e cuidado. A
Agroecologia é um projeto vital, com as famílias de volta à terra repleta de
bosques e animais silvestres. Nela a participação dos jovens, dos idosos e
das mulheres é valorizada. Que os povos e comunidades tenham o direito
de conservar suas próprias relações espirituais e materiais com a terra onde
nasceram, sem imposições. A agroecologia se opõe ao agronegócio de
monoculturas predatórias, de áreas rurais esgotadas e degradadas, de solo
envenenado por agrotóxicos e transgênicos. Agricultura que preserva os
saberes camponeses, indígenas, quilombolas. Livre de custos e patentes.
Onde é importante reconhecer, recuperar, documentar, compartilhar, difundir,
pesquisar, ensinar e utilizar conhecimentos para um "diálogo de saberes".
Implantando sistemas agroflorestais em busca do desenvolvimento
sustentável. Para a preservação das sementes crioulas, da água pura, da
biodiversidade. Para a conquista da soberania alimentar e a dimensão
ecológica da existência. Para garantir o abastecimento da humanidade com
alimentos saudáveis, sem esgotar os recursos naturais não renováveis e
com menor aquecimento global. Empresas de agrotóxicos, adubos químicos
e sementes transgênicas ameaçam o meio ambiente e a saúde das pessoas.
É preciso a interação entre todos os seres vivos: as plantas devem se
relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes, com as
minhocas que arejam o solo para que as raízes se desenvolvam, com os
insetos que servem de alimento para os inimigos naturais. Agroecologia é
responsabilidade social, econômica e ambiental. Organização, cooperação
e trabalho grupal. A Associação dos Plantadores de Água ensina:
"agroecologia é uma forma de permanecer na terra, não participar do êxodo
rural, e produzir em pequenas propriedades alimento que vai tanto alimentar
a família desses agricultores como alimentar as pessoas das cidades". Mas
há necessidade de políticas públicas que amparem este processo,
fornecendo condições para que o agricultor rompa a dependência de
máquinas, dos insumos industriais, dos agentes neocolonialistas de
(sub)desenvolvimento e políticas governamentais equivocadas. Reassentar
populações expulsas do meio rural, pois as cidades não apresentam
capacidade de gerar emprego para milhões de desempregados. Valorização
dos saberes locais, práticas de manejo ecológico e autogestão, aliados a
conhecimentos científicos, a serviço da geração de renda. Para que nosso
povo tenha dignidade, esperança, sinta-se valorizado e não seja apenas
uma peça descartável da grande engrenagem imperialista, que aniquila sonhos
e produz alienados. Agroecologia é uma prática milenar, é agricultura familiar.
Independência, observação atenta da Natureza, aprendizado com os quatro
elementos — terra, água, fogo e ar — e integração ao Cosmos infinito.
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Compra � Vende � Troca
Av. 28 de Agosto, 571 — Centro
Fones 3382-4750 e 3382-4723

www.jornaloboemio.wordpress.com
Acesse e leia O BoêmioAgora com

muito mais
informação
para você!

Mais índio, menos preconceito!

AS RAPOSAS
ESQUELÉTICAS

Fugiram todas, ante a hecatombe
ao verem matas, Aldeias inteiras
numa Fogueira dantesca....
O Pasto verde chamejante
condenado pelo Fogo!
Casas destruídas sem Ninguém
Sem tudo o que lá existia antes
que num minuto, foi tudo consumido!
Raposinhas, Pobres animais quase
dissecados, sem pasto; sem comida nem eira..
Andam num vaivém
Pele e osso, pouco mais...
Esqueletos ambulantes
procuram mitigar a fome...
Caminhando a esmo e errantes
sem noção da própria vida!
Felizmente ainda há pessoas
nas Aldeias — Sombra que com elas repartem
o seu Pão de cada dia!
Protegendo esses animais escorraçados
Sem poiso nem Chão à procura do sustento
Mas mais que isso de “Alguém” que delas tenha
Compaixão! Ah Raposas Finas
Dos nossos livros de meninos
Em que Órbita agora andais!?!...

ALDA CABRAL
Portugal

INOCÊNCIA
NA PRAIA

Para o pequeno Aylan Kurdi,
encontrado morto dia 02\09\2015,
na praia da Turquia, após naufrágio

da embarcação em que fugia
da cidade Síria de Kobane.

Uma inocência adormece
numa praia da Turquia

enquanto as águas acariciam seu corpo
frágil como o nascer de todos os dias

pais, mães, filhos, primos, avós...
desesperam-se em busca

de um pouco de paz.

Nos gabinetes homens de ternos ou
fardas dirigem os rumos das nações

poetas, filósofos, teólogos,
antropólogos... teorizam, teorizam,

teorizam enquanto anjos adormecem
na praia à espera que as soluções

desburocratizem e saiam do papel.
A busca pela paz se faz principalmente

em escambos de interesses políticos
e as guerras seguem firmes

sem vencidos nem vencedores
são locais em que pessoas

não se fazem iguais
Síria, Palestina, Faixa de Gaza,

Rocinha... e tantas mais

e a vida continua normal como sempre
enquanto inocências adormecem

nas praias desse mundo
à espera de um milagre que venha

dos homens de boa vontade.

ROGÉRIO SALGADO
Belo Horizonte (MG)

MORRER DE AMOR

Morrer de amor
faz tanto bem!...
Eu recomendo. Compensa.

Morrer de amor
é dor
que me convém.

Morrer de amor
é menos
sofrido do que se pensa.

Morro de amor, com prazer...
Muitas vezes morri,
e continuei a viver.

Prefiro mil vezes
morrer de amor;
a não ter um amor pra morrer.

NEMILSON VIEIRA
Ribeirão das Neves (MG)

TRILHOS CRUZADOS

A vida é uma jogada
feita de trilhos cruzados.

Pobre jogada!
Fora dos trilhos da vida,

não há vida,
não há nada.

Há o jogo da incerteza,
os trilhos e a encruzilhada

por onde passa o trem fantasma
da falsa vida...
A vida airada!

SILVÉRIO DA COSTA
Chapecó (SC)

ESCOLHAS

Adão ouvindo a voz de Deus

optou por não atendê-lo.

Morto foi sepultado.

Jesus ouvindo a mesma voz

optou por atendê-lo.

Morto foi ressuscitado.

DJANIRA PIO

São Paulo (SP)

"Senhor, fazei de mim

um instrumento de vossa

paz. Onde houver ódio,

que eu leve o amor.

Onde houver erro, que

eu leve a verdade."

São Francisco de Assis

ESPERANÇA
Ó Sereia, ó Sereia...

Sereia, cadê a tua flor?
Sereia que tinha brilho,
Sereia que queria amor.

Nas águas profundas
De teu mar eu quero me banhar,
Em teu oceano infinito navegar.

Ó Sereia, ó Sereia...

Amor de Sereia é passageiro, seu pescador...
Vai, pescador... Pesca outro grande amor

Que o dessa Sereia já se acabou.

Ó pescador, ó pescador,
Que tinha tanto amor.

Você só pode alcançar a lua
Com seu olhar. Jamais poderá tocar

Os astros, o céu, o luar.

Sereia te enfeitiçou,
Quer te levar para o fundo

De um reino perdido no mar.

EDINEI XAVIER
Matão (SP)

Rua Otone Corrêa, 2.272  � Bosque

Fones 3382-7907 e 99791-3233

Av. Tiradentes, 754 / Centro
Fones 3382-3603 e 3382-9219



Montagens industriais, painéis elétricos
e solares, alta e baixa tensão (projetos)

Av. 7 de Setembro, 1.435  —  Centro

Fone 3382-1046

UNIVERSO
INFORMÁTICA

Fone 99733-1558

 � Garimpos ilegais despejam no rio
Tapajós, um dos maiores da
Amazônia, o equivalente a um
acidente da Samarco a cada 11 anos,
aponta laudo da Polícia Federal, que
deflagrou uma operação contra o
comércio ilegal de ouro no Pará e em
São Paulo. De acordo com a PF, são
lançados por ano 7 milhões de
toneladas de sedimento no Tapajós e
afluentes. No acidente de Mariana
(MG), em 2015, o rio Doce recebeu
84 milhões de toneladas de rejeito.
 � O Relatório Violência Contra os
Povos Indígenas no Brasil,
publicado pelo Conselho Indigenista
Missionário, constatou aumento em
14 dos 19 tipos de violência sistema-
tizados. Apropriação das suas terras
é um dos principais vetores. É
dramática a quantidade de registros
de suicídio (128 casos), assassinato
(110 casos) e mortalidade na infância
(702 casos). Estes dados são parciais
e podem ser maiores, conforme
reconhece a Secretaria Especial de
Saúde Indígena. Numa realidade de
absoluta insegurança jurídica quanto
aos direitos individuais e coletivos dos
povos indígenas, o Estado tem sido
cúmplice da pressão sobre o território,
pois pretende permitir a exploração e
esbulho de seus recursos naturais.
 �  O aquecimento global pode
modificar o eixo de rotação da Terra,
aponta estudo do Laboratório de
Propulsão a Jato da Nasa. O
descongelamento dos polos provoca
uma sobrecarga lateral que torna a
rotação da Terra sobre seu próprio
eixo menos estável. Ao analisar as
medições realizadas durante o século
20, verificou-se que o eixo de rotação
da Terra se deslocou aproxima-
damente dez centímetros por ano, o
que representa cerca de dez metros
ao longo de todo o século.

Ana Cardoso

AMIGOS DE ONTEM, HOJE & AMANHÃ

Daniel AamotAlba Granja Medeiros
Leonilda Villas BoasPedro Simeoni

Daércio Neto

Aristides Theodoro Tonny Semente
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PLANTA PROTEGE
Os agrônomos usam a listagem

de plantas Amigas e Inimigas colocada
em prática no manual de fitiatria
"Medicina das Plantas". Interessante
mirar a origem dessa autoproteção
vegetal. A planta usa substâncias
químicas para se proteger! Existe um
livro que traduz o linguajar quimicista:
"Os Botões de Napoleão", de autoria
de Jay Burreson e Penny le Couteur,
e também espelha a origem procurada.
Vamos ver? "Elas não podem correr
do perigo nem se esconder ao primeiro
sinal do predador. Meios físicos de
proteção, como os espinhos, nem
sempre detêm certos herbívoros. As
substâncias químicas são uma forma
de proteção passiva, mas muito
eficiente, tanto contra animais como
contra fungos, bactérias e vírus." Os
alcaloides são fungicidas, inseticidas
e pesticidas naturais produzidos pelo
vegetal. Em pequenas quantidades, os
efeitos fisiológicos dos alcaloides são
agradáveis ao homem. Muitos deles
foram usados na medicina durante
séculos. A efedrina está na fitoterapia
chinesa há milhares de anos e é usada
no Ocidente como descongestionante
e broncodilatador. A reserpina é usada
no tratamento da pressão sanguínea
alta e como tranquilizante. Ela é
isolada de uma planta da Índia, a
Rauwolfia Serpentina. Os membros
da família da vitamina B, como tiamina
(B1), riboflavina (B2) e niacina (B4),
são todos alcaloides. Na medicina bem
orientada os vegetais ajudam o homem
a se proteger!

ZÖLER.ZÖLER
Brasília (DF)

Manoel Henrique Oliveira
                                        OAB/SP 265.686
Advogado
Previdenciário,

Trabalhista, Cível

Rua José Bonifácio, 663

Centro

Fones (16) 3382-4423

e 99729-2654

Audio e Vídeo
SERVIÇOS e COMPONENTES ELETRÔNICOS

Av. Santa Cruz, 295 — Vila Santa Cruz
planacon@planaconassessoria.com.br

Fone / Fax: (16) 3383-1550

Credenciado DUNLOP
Rua São Lourenço, 641 / Centro
Fones 3384-4991 e 3394-4244

Rua Piauí, 613 / Jardim do Bosque
Fones 3382-1296 e 99784-7511



Preparações,

serviços,

peças e

acessórios

R. Sinharinha Frota, 1.458 � V. S. Cruz
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O planeta está mais triste, pois um sábio ilustre nos deixou. Faleceu,
dia 15 de setembro, em Carmo da Cachoeira (MG), o filósofo espiritualista
José Trigueirinho Netto, aos 87 anos. Trigueirinho, como era conhecido,
é autor de 81 livros, que venderam quase três milhões de exemplares.
Na última década, iniciou a difusão de seus ensinamentos através de
palestras, transmitidas ao vivo, e depois gravadas em CDs e pendrives.
Nascido em São Paulo, em 1931, fundou em 1987 a Comunidade-Luz
Figueira, situada no interior de Minas Gerais. Em sua juventude, foi
cineasta. Sua mensagem libertária e sutil transcende definições,
buscando aproximar os mundos internos e externo para a evolução moral
e espiritual do ser humano. Entre seus livros, destacamos "A Morte Sem
Medo e Sem Culpa" (1988), "Aurora — Essência Cósmica Curadora"
(1989), "Mirna Jad — Santuário Interior" (1991), "Paz Interna em Tempos
Críticos" (1993), "A Luz Dentro de Ti" (1995), "Além do Carma" (1996),
"És Viajante Cósmico" (2004), "Trabalho Espiritual com a Mente" (2006)
e "Consciências & Hierarquias" (2012). Ouvi pela primeira vez o nome
de Trigueirinho em 1989, na Praça da República, em São Paulo, quando
aos sábados eu expunha camisetas com meus poemas, impressos em
serigrafia, naquela feira de artesanato. Um artesão na barraca ao lado
emprestou o livro "Miz Tli Tlan — Um Mundo que Desperta", que li em
poucos dias. O Universo abriu-se para mim naquele instante. Fiquei
maravilhado com sua descrição de mundos subterrâneos, civilizações
intraterrenas, energias suprafísicas, comunicação interplanetária. Logo
me identifiquei com seus ensinamentos, que guardei comigo pela vida
afora. Quis o destino que no início dos anos 2000 eu tivesse contato
com Trigueirinho, que além de Mestre e Instrutor tornou-se meu amigo.
Dele recebi muitos livros e cartas manuscritas, guardadas com carinho.
Há muitos anos ele me enviava seus textos, que tinham lugar cativo aqui
nesta página. Em 2015 visitei-o em Figueira, local que tem sido palco de
peregrinações e das aparições da Virgem Maria, Jesus e São José.
Ficamos hospedados nas Terras da Irmandade. Sua obra é um dos
ensinamentos que as Hierarquias Espirituais vêm transmitindo à
humanidade nestes tempos críticos de transição planetária.

TRIGUEIRINHO FALECE AOS 87 ANOS

“Grande é a necessidade de que os homens se tornem conscientes da vida
interior. Premente é esse despertar para o que cada indivíduo guarda dentro de

si, pois não é a força de palavras que pode transformar o mundo, mas sim a
força de ser. Muito mais no que se é em essência do que naquilo que se faz

externamente está o poder da transformação.”  —  Trigueirinho

"Muito além deste mundo está a vida que te anima. És viajante cósmico
e hás de reconhecer tua jornada. No caminho espiritual penetrarás estados
cada vez mais elevados, e tua consciência se ampliará. És portador de uma

chama de sabedoria em níveis profundos do teu ser. Assim, obedece às
indicações internas que te são dadas. Além de guiar-te, essa chama iluminará
o caminho de irmãos cujos passos seguem os teus. O fogo aceso em teu ser
irradia-se por meio da tua aspiração. Mantém a todo custo a aspiração ao
Alto, mesmo em ambiente adverso. O caminho do espírito é o caminho do
fogo: requer de ti coragem e determinação." — Trigueirinho , 1931-2018

Vivemos imersos em um fluído
inteligente, organizado em dimensões.

A humanidade terrestre tem
consciência até a terceira dimensão,

mas prepara-se para contatar a quarta.
A obra de Trigueirinho nos ajuda a

contatar essa realidade e, a partir daí,
a reencontrar nosso mundo interior.

Av. José Gonçalves, 1.438
Bom Jesus / Fones 3394-2812,

99336-4509, 99248-8509

TS BuffetVisite nossa página:

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

Rua Sinharinha Frota, 1.459
Vila Santa Cruz  —  Fone 3394-3050

Av. Manoel Mingorance, 582

Jardim São José

Fone 99751-0240

Fone 3394-3946


