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Eduardo Argüelles, nascido no 
Rio de Janeiro, médico cardio-
logista e professor universitá-

rio, começou a pintar aos 48 anos de 
idade, mantendo desde o início a con-
dição de autodidata. Praticou durante 

vários anos o estilo clássico, passan-
do pela pintura simbolista até che-
gar à fase atual. Argüelles criou ou 
recriou figuras de inusitada leveza e 
transparência através da superposi-
ção de imagens, resultando no cha-

Autor:  Eduardo Argüelles

Obra: Danaide

Dimensões: 80 x 80 cm

Técnica: óleo sobre tela

Ano: 2010

Acervo:  particular

  Boa leitura

Abrimos esta edição do Jamb Cultura 
com uma boa notícia: foram esco-
lhidos os vencedores do IV Concur-
so de Crônicas e Contos da AMB, edi-
ção 2015. 

Na categoria crônicas, o ganhador 
foi Wagner Luiz Moreira Guerra, mé-
dico do trabalho da cidade de João Pes-
soa, na Paraíba. A vencedora na cate-
goria contos foi a cardiologista baiana 
Maria da Conceição Silva Andrade. 
Mais detalhes sobre a quarta edição 
do Concurso de Crônicas e Contos da 
AMB, você confere na última página.

Nesta edição, você encontra ain-
da rico material cultural: as crônicas 

“O tempo, esse insensível” e “Homem 
com agá”, dos colegas Sebastião Cos-
ta e José Luiz Dantas Mestrinho, res-
pectivamente; no espaço poético, a 
sensibilidade de Jair Oliveira da Silva 
(“Anestesiologista”) e de Roberto Pas-
sos do Amaral (“Mensagem ao mar” e 

“Morte”), além dos contos “Cegonha”, 
de  Sérgio Torres, e “Tiras”, de Carlos 
Alberto P. Rosa. Quem ilustra a nos-
sa edição é a obra Danaide, do artis-
ta Eduardo Argüelles. 

Aproveitamos para convidar os 
colegas que queiram colaborar com 
o Jamb Cultura para nos enviar suas 
obras (contos, crônicas, poesias) para 
publicação. Isso poderá ser feito pelo 
e-mail cultural@amb.org.br ou pelo 
correio (Rua São Carlos do Pinhal, 324, 
CEP 01333-903, São Paulo – SP). Con-
tamos com a participação de todos.

Jane Maria Cordeiro Lemos
Diretora Cultural da AMB

Psiquiatria
Recife – PE

mado figurativo onírico. O pintor, que 
participou de mais de 70 exposições 
individuais e coletivas, é membro da 
Ordem do Mérito das Belas Artes e é 
acadêmico titular da Academia Bra-
sileira de Belas Artes. 

mailto:cultural@amb.org.br


Amâncio-casado-pai-de-dois-filhos. Mãos de dedos longos, longa mão. Linhas forasteiras cavadas no de-
serto do rosto. Pelado de palavras; soltas palavras que nada exigem da vida: Deus, obrigado, sim-senhor... 
Lavras e sol na pá de todo dia, puxou lixo, terra vermelha e a família. Chegaram juntos. Tiras de teimo-

sia. Nem acreditava, mas tinha calos de lembranças. O filho mais velho em tudo igual ao pai, pelado também ti-
nha uma pinta bem naquele lugar que pobre tem vergonha de dizer, e pobre tem tanto e não diz! Terra seca de 
tudo, até de palavras. O mais jovem é atirador profissional, carrega vagas de crimes nos olhos vitrificados. Amân-
cio-casado-pai-de-dois-filhos lembra bem quando a criança abriu o olhinho pela primeira vez nas águas da vida; 
fez que não queria e agora... Vitrificado pela droga, nada na marginalidade e espelha sombras da morte. Sabe 
tudo de leis; assalta, mas quem atira é sempre o menor. Se aprendeu a ler, foi motivado pelo código penal; sabe 
mais da vida que advogado, que promotor e até juiz. A mulher se dizia, já não o faz mais, emudeceu como a tarde, 
escureceu sem lua. A única luz está na lembrança do arraial. O resto foi prostituição, boceta aberta por reais que 
até padre chupou. Ainda bem que doutor operou; não deu tempo de ter nenê mulher. De longa caminhada in-
tuiu que o sexo tem a ver com a qualidade do viver. Aprendeu a chorar de faz-de-conta. Varreu até onde deu, de-
pois apelou. Agora corpo não serve mais para uso animal, passa o dia a chulear a culpa nas margens da memória. 
Partes de Amâncio-casado-pai-de-dois-filhos não sonham, nem têm consciência; logo, não devaneiam, fizeram 
de tudo para sobreviver. Cabelos negros pintados de branco, o homem flana vingança no jardim da praça públi-
ca. Longa mão segura arma que arrota única palavra que justiça ouve. Não importava quem deitava em sangue, 
queria acertar contas, melhor se fosse graúdo, mas esses não andavam em lugares públicos. Paciência, se pega-
va o bagre, o grande logo saberia. Cheirou pó que filho esqueceu na gaveta. Nunca pensou que olhos vissem um 
outro mundo, que 38 pessoas tivessem cor e a linfa fosse tão vermelha. Bambambã da zona, dizia jornal no outro 
dia. Filho-mais-velho-em-tudo-igual-ao-pai, aquele da pinta no pinto, lê e não acredita. O pai sempre foi de pá, 
lavra, sol e sins, nunca de tiros. Nessas horas é que se conhece o homem, dizia a si mesma sem saber o que isto 
significava, a mãe. O filho-atirador-profissional colou manchete no espelho do guarda-roupa, queria estar com o 
velho, pela primeira vez o via como herói. Sabia do prazer de matar aqueles que mataram antes pela indiferen-
ça. O corpo do pai recebeu mais do que deu, sempre foi assim, dezenas de balas vararam uma caatinga de corpo. 
Pai herói. Parecia novela. Meio morto; meio vivo. Estava morto desde o nascimento, sabia. Mas alguns daqueles-

-que-mataram-antes-pela-indiferença também morreram. Pobre sempre tem esperança e naquela ilusão de vida 
e de morte acreditou que todos entrariam no mesmo inferno. Demoraram para liberar o corpo de Amâncio-ca-
sado-pai-de-dois-filhos. Longa mão pálida pelo vazamento do sangue, entre flores de segunda e velas queiman-
do, foi velado por poucos. Forasteiro na vida, forasteiro na morte. A mulher-emudecida-pela-tarde deu uma vez 
mais ao homem do IML, ao homem da floricultura, ao administrador do cemitério. Alegre estava pela primeira 
vez, sabia estar passando sida para todos eles. Filhos-da-puta, sussurrava com dentes cerrados de ódio. O filho-

-mais-velho-em-tudo-igual-ao-pai já sabia de sua sina, futuro certo; o filho-atirador-profissional ficou em casa, 
matutando vingança. Tinha planos para acertar cabeças em Brasília. Enterrado corpo, Amâncio-casado-pai-de-

-dois-filhos deixava viúva com boceta ardendo e dois filhos. Um deles cópia xerográfica do sofrimento do velho; 
o outro, desviava das balas dos homens da rota. Os bichos comem dedos longos, linhas forasteiras cavadas no de-
serto do rosto. Palavra não diz; nem Deus, nem obrigado, nem sim-senhor... Morreu Amâncio-casado-pai-de-dois-

-filhos, mas os ossos estão lá para soltar palavras que bocas calaram com medo das leis: onde a justiça não dorme?
Conto publicado no livro A cor e a textura de uma folha de papel em branco, prêmio UBE/CEPE (Centro de 

Editoração Pernambuco), 1998. 

Carlos Alberto Pessoa Rosa
Cardiologia e Clínica Médica
Atibaia / São Paulo – SP

Conto

Tiras 



Conto

Cegonha

E m Belo Horizonte chovia. Em São Paulo garoa-
va. Em Florianópolis nublava. Eu voava entre as 
três capitais, acima das nuvens e das mudanças 

da meteorologia.
Lá, o clima para mim era outro. Um sol forte brilhava e 

nuvens formavam um imenso tapete branco, entremeado 
de almofadas também brancas cobrindo todo o mar e terra.

Avançava pelas alturas, no assento 21F, janelinha, é 
claro, para poder melhor apreciar o céu, aliviar a claus-
trofobia, e saboreava um copo de água e um mix de ce-
reais. Fone de ouvido abafando o barulho dos motores, 
escutava Miles Dave.

Esperava chegar ao destino antes do meu neto, To-
mas, também a caminho.

Os dois lugares ao meu lado estavam vazios e deixei 
sentar ali, primeiro, o Rubem Braga, com a menina que 
em tempos passados viajara com ele, em uma crônica 
rumo ao Rio de Janeiro. Ele iniciara um papo agradável 
com uma criança esperta e acabara de dizer que vira um 
anjo sentado nas nuvens. Ela pediu que lhe mostrasse 
um e ele argumentava que não era assim tão fácil. Eram 
tímidos e nem sempre se exibiam. Com sorte talvez...

Assim que se foram, sentou a alemãzinha, dos seus 
sete, oito anos, que encontrei no corredor estreito de um 
trem entre Berlim e Dresden, onde ficaria, e eu seguiria. 
Lourinha, como convém aos arianos, e com uma bota de 
couro que subia até o meio da canela e dobrava em um 
pelo, ia de um lado ao outro exibindo um sorriso lindo e 
pedia para conversar comigo. Não fiz de rogado e durante 
o tempo da viagem, sem saber uma palavra de alemão e 
ela de português, batemos um longo papo, como velhos 
conhecidos. Com mímica, gesto amplo dela, as fotos do 
meu livro-guia e a ajuda de um alemão que, gentilmen-
te, se fazia de intérprete do meu inglês e de sua língua.

Eu mostrava a foto da estátua dos músicos de Bre-
men, o cavalo, o cachorro, o gato e o galo fazendo 

uma pirâmide de animais. Pedia para dizer o nome 
e ela respondia completando com os sons que cada 
qual fazia. Mostrei de onde vinha e para onde ia. Di-
vertíamos e quase morremos de tanto rir quando ela 
me perguntou quem era a mulher que via pela porta 
de vidro da cabine, dormindo de boca aberta. Assim 
que entendeu que era a minha companheira, correu 
aos seus pais e voltou apontando e falando: “Big nose, 
big nose”! Sentamos no chão e rimos tão alto que ela 
acordou, olhando, e não entendia nada.

Foi com tristeza que me despedi dela com um abra-
ço, mas antes me levou a conhecer seus pais. Segui...

Assim como sigo para encontrar o Tomas.
O poder das crianças. . .
Foi quando olhei pela janela e vi uma ave voando 

uma distância à frente, mas logo ficaríamos pareados 
e a deixamos para trás.

Trazia no bico uma longa fralda, deixando escapar pe-
los lados braços, pernas e um pouco da cabeça de um bebê.

As cegonhas são aves de grande porte, afetivas, têm au-
tonomia para grandes voos, como entre o paraíso e a terra, 
por exemplo. Sua plumagem branca refletia e se confun-
dia naquele céu, revelando pureza. Protetoras e mono-
gâmicas, de confiança. O transporte ideal para os bebês.

Por alguns minutos, fiquei lado a lado com meu neto.
O avião passou indiferente. Ela não se perturbou e 

continuou no bater de asas ritmado e seguro. Não me 
preocupei e sabia que era questão de tempo. Esperar 
tranquilo a sua chegada.

Ao desembarcar, Ana e Pablo me esperavam. Contei 
o que vira, mas já sabiam.

Com uns dias, a Cegonha nos alcançaria.

Sérgio Torres
Anestesiologia

Belo Horizonte – MG
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Crônica 

O tempo, esse insensível

“Um velho calção de banho
Um dia pra vadiar
Um mar que não tem tamanho...”

F alar nisso, em que fundo de baú anda aquele velho calção de banho?
Onde será que foi parar o prazer de curtir uma praia e um mergu-
lho no marzão de meu Deus?

E desde quando a gente não vadia mais?
O tempo, esse insensível, nos extraiu essas delícias da vida. Fez nossos 

amigos sumirem e ainda jogou em nosso rosto sulcos profundos.
Sem falar que, quando não pinta, arranca nosso cabelo.
E a barriga, que insiste em se exibir! E o fôlego, que não quer mais 

chegar! Tudo culpa dele.
Conheço uma senhora na pós-menopausa revoltada com o tempo. É 

que ele forjou uma intriga dela com seu espelho. Cortou relações, não 
quer nem ver!

Pior foi meu amigo, às portas dos 70, indignado com o tempo porque 
lhe roubou fatia importante de sua testosterona. Onde já se viu!

Pois é, meus amigos, o tempo é assim mesmo: implacável, insensato, 
insensível, senhor de si. Faz o que bem quer, sem dar a mínima pra gente. 
Um chato!

Fazer o quê?

Sebastião Costa
Pneumologia
João Pessoa – PB
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Crônica

Homem com agá

E Deus criou o homem. No sétimo dia, descansou. A 
mulher, Eva, veio depois, gerada a partir de uma cos-
tela de Adão. Assim nos ensina a Bíblia Sagrada, no 

Velho Testamento.
A partir desse contexto bíblico, o homem passou a ser 

considerado como o ser dominante e, como consequência, 
um dominador. O dito sexo forte, musculoso e viril colou e 
atravessou a linha do tempo.

A simples referência ao masculino não implicava, neces-
sariamente, que estávamos qualificando o homem. A abran-
gência era universal, atingindo machos e fêmeas.

Assim, por exemplo: os alunos do colégio e os torcedores do 
time da cidade referiam-se, também, às alunas e às torcedoras.

Mas, no Brasil, damos um “jeitinho” em tudo, até para pi-
sar na língua portuguesa e massagear o ego da primeira mu-
lher presidente do nosso Brasil. Agora, temos uma presiden-
ta. E ai daquele, no governo e nos órgãos oficiais, que não a 
trate pelo feminino. Faz beicinho, engrossa a voz e diz que 
vai denunciá-lo ao criador dela. O infeliz linguarudo termi-
na demitido. Coisa de marqueteiro baiano!

Assim, as nossas estudantes, quem sabe, passarão a ser 
denominadas estudantas, e não se fala mais nisso! Em bre-
ve, o feminino de boi não será mais vaca, mas “boia”; e a do 
carneiro será “carneira” (pele de carneiro curtida); a do ca-
valo, “cavala” (tipo de peixe do Nordeste).

É bem verdade que o assunto trouxe apaixonadas e aca-
loradas discussões de cunho político partidário, com os prós 
e os contras de professores e políticos. Parecia que o gover-
no iria editar uma Medida Provisória (MP) ou um programa 
Mais Mulheres para regular a nossa língua, e com certeza 
seriam aprovados no Congresso.

Existe o masculino de pizza? Acredito que não. Podemos 
até criá-lo. Considerando que tudo por aqui acaba em pizza, 
poderíamos dizer que “tudo acaba em pizzo”, visto que os po-
líticos “pizzam” na Constituição, na população e nos médicos.

Mas voltemos ao ser homem. É inegável que o sexo forte está 
em franco regime de emagrecimento, do tipo anorexia mór-
bida, que pode levar à extinção da raça. É quase letra morta de 
samba, do tipo o “homem acabou, acabou”... Mas vai ter que se 
soerguer! E por aí, vamos cantando e dançando, literalmente.

Para piorar a nossa situação, a ciência tem demonstra-
do que será desnecessária a participação do homem na pro-

criação. Assim, o cromossoma masculino Y fica desabonado 
no processo da reprodução humana. As mulheres se multi-
plicarão com os X+Xs delas e os homens perderão a função 
de reprodutor ativo na copulação.

Recentemente, estivemos em Fortaleza (CE), estado re-
conhecido pela intelectualidade e sabedoria de seus filhos. 
Acreditem, o motorista que nos levou ao hotel informou que 
um fazendeiro, reconhecidamente inteligente, descobriu que 
se for adicionada água de coco ao líquido espermático utili-
zado na inseminação artificial entre o boi e a “boia”, quer di-
zer, a vaca, só nascerão fêmeas. Segundo ele, o experimento 
é válido para todos os animais da fazenda!

As mulheres com competência e criatividade vêm ocu-
pando os espaços e, frente ao nosso apetite diminuído, vão 
se apoderando dos hormônios que seriam nossos, fortale-
cendo os músculos, o intelecto e ascendendo sexualmente, 
econômica e politicamente. Parabéns! Como se diz no “Clu-
be do Bolinha”, elas trepam na escala sócio-sexual e os ma-
chos vão saindo de cima... Que pena!

O cearense é também conhecido pelo humor e por seus 
humoristas, que sempre nos encantaram e divertiram. No 
Mercado Central e na Avenida Beira-mar, encontramos toda 
a sorte deles. Nas camisetas e nas placas, encontramos péro-
las, como uma que nos atinge no que nos é mais sagrado. Diz 
o seguinte: “Homem é igual à vassoura, sem pau não serve 
pra nada”. E assim, vão direto ao assunto. Quem não concor-
dar que atire a primeira pedra.

É, senhores... Se os cabras machos brasileiros não se des-
pirem das fantasias do machismo e da potente ereção para 
levar as fêmeas ao delírio, seremos carcomidos e não con-
seguiremos sequer a ejaculação precoce.

Antes de pensarmos no “pau ereto”, o melhor será man-
ter o pau inteiro sem amputações e a próstata limpa sem 

“caroços” pelos dedos de um bom urologista. Sem os devi-
dos cuidados, vamos precisar de vários novembros azuis ou 
roxos – do saco – para comemorarmos a saúde do homem.

O nosso lema será: Mais Saúde, Mais Homens com H 
maiúsculo e Menos Saco Cheio.

José Luiz D. Mestrinho
Cirurgia geral
Brasília – DF



Espaço poético

Anestesiologista

Mergulho serenamente
No sono que me induzes

– uma jornada no imponderado,
Pelo acalanto oriundo das seringas.
O bip dos monitores vão se apagando...
A luz dá lugar à escuridão,
Nem sonhos, nem pesadelos...
Eu morro por algum tempo,
Só meu coração bate por si.
Tudo dorme – os músculos, os ossos e até o cérebro!
Meu coração vigilante lhe dá notícias:
Se a pressão cai, o anestesista a eleva,
Se aumenta, do mesmo modo, força a queda
Taquicardia, bradicardia, arritmia...
Não importam as “mias”;
Além de Deus, ele vela à cabeceira.
Meu corpo é ferido por mãos experientes,
Pinças, tenazes e tesouras,
Podam as ervas daninhas, que tentam roubar-
-me a vida.
Nem uma dor, nenhum sofrimento.
Desperto ignorando o tempo...
– Doutor, já fui operado?

Jair Oliveira da Silva 
Anestesiologia 
Rio Branco – Acre 



Espaço poético

Mensagem ao mar

Escrevi uma carta na areia da praia
Salgadas palavras de uma vida

Como um Deus 
O mar devolveu
Mostrou-me as fases da lua
A geografia nua da amada
A fala mansa da madrugada
E os versos de Caetano de poesias
Foi um acalanto
Meu menino andava adormecido
No lago profundo da memória
E o coração namorava
A simplicidade de outrora.

Morte

Da vida não levo nada  
Onde vou não preciso  

Sigo meu destino  
Volto a ser menino  
Correndo para o seu colo.  
Deixo meus sonhos 
Poesias 
Solo de piano 
E a geografia da amada.

Roberto Passos do Amaral Pereira 
Pediatria
Vitória – ES
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Os vencedores do IV Concurso de Crônicas e Con-
tos da AMB, edição 2015, foram definidos. Na ca-
tegoria crônicas, o ganhador foi Wagner Luiz 

Moreira Guerra, médico do trabalho da cidade de João 
Pessoa, na Paraíba, com o texto “Coração”. O segundo lu-
gar ficou com “Cura pela cura”, do clínico e cirurgião geral 
mineiro da cidade de Ouro Fino Hermes Bernardi. A ter-
ceira colocação coube à crônica “Ecos de Londres”, do car-
diologista gaúcho de Alegrete (RS) José Antonio Grinas.  

Na categoria contos, a vencedora foi a cardiologista 
baiana Maria da Conceição Silva Andrade, com a obra 

“Chamem os bombeiros”. “Consultando”, conto da tam-
bém baiana Norma Oliveira C. de Almeida, obteve a se-
gunda colocação; e, em terceiro lugar, ficou o conto “O 

invisível”, de Noel Bispo do Santos, cirurgião geral da 
cidade de Porto Velho (RO). 

Os vencedores receberão certificados e terão suas 
obras publicadas nas edições do Jamb Cultura no de-
correr de 2016. A comissão julgadora foi composta por 
Antonio R. Batista (SP),  Murillo R. Capella (SC), Armando 
José C. Bezerra (DF) e Hélio Barroso dos Reis (ES). 

“Em mais uma edição do Concurso de Crônicas e Con-
tos, pudemos constatar a qualidade excepcional dos tra-
balhos inscritos. Quero felicitar os colegas classificados 
nas primeiras colocações e informar que pretendemos 
dar continuidade a esse concurso em 2016, pois a quali-
dade dos trabalhos vem nos surpreendendo ano a ano”, 
afirmou Jane Cordeiro Lemos, diretora cultural da AMB.

AMB divulga os ganhadores do IV Concurso de Crônicas e Contos

Vencedores 

IV Concurso de Crônicas e Contos

Cr
ôn

ic
as

 1o lugar: Wagner Luiz Moreira Guerra

2o lugar: Hermes Bernardi

3o lugar: José Antonio Grinas

Co
nt

os
 1o lugar: Maria da Conceição Silva Andrade

2o lugar: Norma Oliveira C. de Almeida

3o lugar: Noel Bispo dos Santos
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