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Com o Planeta Terra fora de controle e a humanidade desmanchando, vamos falar de FERNANDO DUVAL, o grande, extraordinário e 
magnífico reitor do universo de invenções universais: o WASTHAVASTAHUNN – UNIVERSO IMAGINÁRIO                                                              
Recluso na caverna Phodophalia, ainda não descoberta, localizada na Zona Proibida da Zemirâmia, o mago 
Fernando Duval e seu companheiro de folguedos inventálicos Anntonniopoulos Xá-Desideríticus catalogam 
freneticamente as 450 mil invenções duvalínicas desinventadas dos últimos 30 anos. O fundo musical cavernoso 
é impregnado de perfume de rosas beobáticas, trazidas pelo pato da Beluha, da cidade de Shalonk na região do 
Caboseths. Na caverna duvalionosa ouve-se o cheiro da música de Lu-Divigue Bê-Ê, Thelonius Monk, Ahmad 
Jamal, Franzenis Sinatrioulos e Dalvênia Oliveirólica.  Sobre sua bancada cavernosa inventogennika, cachoeiras 
de mirabolâncias despejam águas luminárias estalactíticas, donde sai a luz histérica que impulsiona a criação 
duvalética. Com a ajuda de Anntonniopoulos foram catalogadas nas últimas 24 horas, antes deste texto, várias 
invenções de animais, objetos de uso pessoal, fontes energéticas, controladores de catástrofes naturais e 
medicamentos de última geração futura. A seguir apresentamos algumas das invenções duvalielélicas... 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOINHOS DE CALMARIA. Geram energia 
quando não há vento. As pás são 
banhadas com emulsão de células 

cerebrais extraídas de ribotalius da 
Xochotônia, cidade recém descoberta por 
Fernando Duval, na Ponta da Bivahônia. 

PAINÉIS DE ENERGIA SOLAR LUNÁTICA. Exclusivos 
para armazenar energia solar com a luz da lua. 
Funcionam quando há lua minguante. Não deve 
ser usado com lua cheia por risco de explosão. 

TATUAGEM PIEZELÉTRICA PERIANAL.  
Para captação de flatos com bateria 

pudenda tatuada armazenadora  
e conversão eletrostática. 

 

PARAFUSOS SEM ROSCA QUE ENROSCAM. Utilizados, principalmente,  
para sustentação de baterias pudendas tatuadas.  
Também podem ser utilizados como sustentação  
em painéis solares de lua e moinhos de calmaria. 

COTONETE INFUSOR DE CERA. 
Indicado para ouvidos limpos. 

 

 

NAVIOS PARA TERRA FIRME. Dispensam capitão pois não afundam. 

AMANSADOR DE FURACÃO – O FURAGATO. Pulverizador gigante com excrementos de 
gatos tratados com plantas venenosas como a Albásia Ektólia. 

É utilizado ao menos 15 minutos antes do furacão chegar, aplicado por guindastes 
voadores. O guindaste voador é uma invenção duvaliorosa utilizado na construção 

dos Palácios Makatoli, Kadukeli e Fotuk, entre outros. 

GALINHAS DUVALINÁCEAS.  
Galinha colombina (põe ovo de 

Colombo) 
Galinha clarina (põe ovo sem gema) 
Galinha gemina (põe ovo sem clara) 

Galinha pascoalina (põe ovo de  
Páscoa já embrulhado) 

Galinha gaiata (põe ovo em forma de 
gaita com escala em SI-bemol) 

Galinha aventosa (põe ovo vazio  
e sem vento) 

Galinha apenosa (não tem pena  
porque o ovo é peludo) 

Obs. Até o fim desta edição várias  
galinhas estavam  em elaboração... 

ÓCULOS PARA VELÓRIOS. Ao olhar para o defunto, o 
wasthavastahunniano vê apenas campos de girassóis 

da Vangoghonília, região ribeirinha da Timáhia, onde 
o Rio Tokosmafrun recebe as águas do Rio Kole. 

 

ISQUEIRO SEM CHAMA.  
Para pessoas que fumam cigarro apagado. 

KARAMINGWÁ DO WASTHA. Moeda corrente que serve como parâmetro do salário-mínimo. Um salário-mínimo vale 888 Minwa,  
como é chamado na gíria wasthiana. A moeda não serve para comprar. Só serve para ser doada como dízimo aos monges bucetínios  

do Palácio Madhalawas e sua rede de templos com franquia autorizada pelo Gabbinoso.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes do Fórum Intersindical.  
A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões,  

na perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 

 

 

 

EXCLUSOR DE INUTILIDADES.  Comprimidos 
utilizados para bloquear a audição de 
palavras inúteis. Pode ser ingerido de  

hora em hora quando se ouve o discurso  
de políticos, principalmente  

em campanha eleitoral putrefúlica.     

 
 

TATUAGEM INVISÍVEL. 
Utilizado em bebês 

wasthavastahunnianos 
nascidos com tatuagens 

transmitidas hereditariamente 
por casais tatuados. Pode ser 

aplicado em adultos 
envergonhados de se tatuarem. 

ESPANTADOR DE PULGA.   
Unguento feito da mistura  

do chulé do Gabbinoso  
com o cecê de Babbulyana.  

Passar no corpo todo  
3 vezes ao dia.  

Cuidado para não passar nos olhos. 
  

ABRIDOR DE LATA SEM BICO. Funciona por intenção. O usuário deve olhar firmemente para a lata, com o abridor na mão esquerda, 

durante 15 minutos wasthavastahunnianos. Na impossibilidade de usar a mão esquerda pode ser usado o pé esquerdo. 
Obs. O minuto wasthavastahunniano duvalírico dura o tempo desejado para que dure mais ou dure menos. 

 


