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(Poeta e Cordelista) 
 

 

Torne-se sócio 

torcedor. 

Contatos 

imediatos pela 

deepweb...  

 

Compre conosco e receba seu  dinheiro de volta 

na compra de um Plano de Saúde para 

idosos (garantido pela Advocacia Geral da 

União, Procuradoria Geral da República, 

Câmara dos Deputados, Ministério da Saúde  

e Conselho Federal de Medicina). 
 

Este texto é inspirado em João Stacciarini e a ele dedicado. Quem o conhecer por favor avise a ele. Eu mesmo não o conheço, mas 
li um texto dele sobre farmácias e espero que ele se interesse pelo negócio. Estamos (eu e meu sócio) em busca de parceiros para 
esse novo empreendimento, em tudo promissor! Trata-se de uma nova modalidade de produtos farmacêuticos entregues online, 
sem intermediários. Os medicamentos são destinados a todos os males do corpo e do espírito. Temos emplastros, ventosas, 
sangrias, home-o-mulherpatia, infusões, fumos emancipados, fosfosóis, reguladores, emulsões, biotônicos, óleos animais, vegetais 
e minerais, fitoterápicos clandestinos, consolos recicláveis, supositórios veganos e centenas de outros tipos. As apresentações têm 
aspecto agradável e são todas virtuais, apesar da diversidade de origens - naturais, artificiais, tecnolépidas, transcendentais, 
disormonais, epistemorrágicas, parágrafocêntricas, plenibibliográficas, criptocriminais e muitas outras. Nossos clientes se 
surpreenderão com a qualidade dos produtos e nosso sucesso será a sua satisfação. Trabalhamos com a metodologia farmacêutica 
do livre arbítrio, da escolha aleatória e da observação participante. O cliente escolhe seu medicamento sem saber para que serve 
e após aplicação da citada triangulação de métodos observa se o seu problema de saúde, principalmente mental, foi resolvido. 
Caso o cliente-paciente resolva seu problema receberá um suplemento daquele medicamento totalmente gratuito. Basta enviar o 
formulário próprio que acompanha o medicamento pelos Correios para nossa Caixa Postal e o medicamento será enviado por 
whatsapp. No formulário deverá constar o problema curado e o medicamento que foi aplicado. Como não sabemos com exatidão 
científica comprovada por pares e ímpares, qual medicamento serve para quê, nosso usuário que descobrir após uso (comprovado 
por selfie) e diagnóstico de cura (comprovado por declaração do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de 
Medicina do Rio de Janeiro) receberá um certificado de Pesquisador Sênior Capes-Cnpq-Harvard-Massachussets. O diploma 
será enviado pelo whatsapp. Algumas das indicações de nossos medicamentos são lumbago verticocentral; umbigo torto; desejo 
de entrar para a academia brasileira de letras; espirro por alergia ao ministério da defesa; insônia decorrente de procuradoria 
geral da república; distopia pelego-sindical; incapacidade de pescaria de poentes; dificuldade de olhar nuvens e andar descalço; 
reumatismo musical; pesadelo com a lei rouanet; cólicas de ver generais fazendo declarações; machismo genético; vômitos ao 
olhar o presidente da república; chulé incontrolável; dores intestitucionais do SUS e outras dores decorrentes de (indi)GESTÃO; 
idadismo idiopático; feminicídio oral oficial e real; machismo planaltino; reestruturação (re)produtiva; tênia solium 4.0; 
politraumatismo moral (Síndrome Lira-Nogueira-Aras); oftalmonáusea ministerial; e outras doenças graves e epidêmicas.     

Nosso portfólio já conta com dezenas de produtos. Confira 
cloridrato de rodriguemidiozonina / agnesiato de garalita / eguimarato de chaveirofila / diclofenaco de consuellodelprattiti / 

bruneto de chapadeirol iridiado / lucienato de aguiarílico / renelato de mendesanina / marcianeto de pelázina /  
dimetil-franciscato de lacazonina / muzinochavelol de velasquetreno / alissoneto de azevedol / alinato de marquesediol / 

marcosinato de bessermalina / chiarina de lagezol / ernanidiol mendesolado / marianédio microférrico /  
magnesiato annibálico amorínico / clavulilato sonigertnernico / alexil franquílico / anodiol carolínico de marquesil /  

leite de chiwan / óleo de lourenço cyleidílico / emulsão taurina de dimitriol / daliavirna de virnadiol /  
cloridrato de diegol souzílico / dionisinato malwínico / emulsão erickzickwolffílica / francinato dialítico /  

óleo de rojas fagnerizado / damianato de baniwanil / weslenito de padilhato hidratado / cebraspato de silianskyl fatimólico / 
almeidol de idelberticina / benzoato fatimolídio de ribeirol / jorgineuto machadotílico / leite de leilogrienzol /  

pauliano férrico de liradiol / lucrecina de bobbitil cúprico / óleo mineral de ricardolítio gonçalviano /  
gaze rosangelil / thiagovólio de sebastianpol / rosselineto de ly hidrogenado /  

valdireno de bromeliato specianílico / giz terápico de laineweltzílio        
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. 

Nossos produtos são garantidos pelo Governo Federal 


