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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
ABSURDOS
Marcos Roberto Inhauser
Dá para entender?
Uma garrafinha de água mineral com gás, com 300 ml., custa em média R$ 1,50. Uma garrafa de um
litro e meio, com gás, custa R$ 2,50, ou seja, a pequena custa três vezes mais.
Meio quilo de comida em um restaurante por quilo, com arroz, feijão, salada, carne pra todo gosto,
custa em média R$ 9,00. Um BigMac custa R$ 9,95.
O pedágio de ida e volta para São Paulo, com um total de quase cento e noventa quilômetros custa
R$ 20,40, o que dá uma média de dez centavos por quilômetro. Uma viagem de ida e volta a
Indaiatuba, que dá 52 quilômetros, custa R$ 13,00, o que dá R$ 0,25 por quilômetro rodado.
Um pãozinho custa em média R$ 0,30, um bife custa em torno de R$ 1,00, uns pedaços de tomate e
queijo mais R$ 1,00. Tudo junto dá R$ 2,30. Você não consegue comer um sanduíche churrasquinho
por menos de R$ 5,50. A mesma quantidade de carne de um sanduíche vai em um espetinho de carne
que se pode comprar em qualquer lugar por R$ 1,50.
O remédio de marca custa 100% mais caro que o genérico e ambos têm a mesma quantidade de
comprimidos, de elementos químicos, a mesma caixa e a mesma bula.
Se você for a um autopeças e somar o preço das peças necessárias para montar um carro inteiro, ele
custará em média dez vezes mais caro que um carro novo.
Um amortecedor em um desmanche pode custar mais caro que o mesmo em uma revendedora
autorizada.
O assalariado paga mais Imposto de Renda que as grandes empresas e os bancos.
Os bancos cobram taxa de todos os jeitos e são os que prestam os piores serviços aos clientes, com
filas intermináveis e prazos inflexíveis. Se você bobear, quando eles errarem cobram de você taxas por
terem errado.
A mais autoritária das igrejas é a que mais exige dos governos que sejam democráticos.
O presidente que disse que pode haver alguém igual em honestidade, mas ninguém é mais honesto
que ele, esteve e talvez ainda esteja cercado de corruptos.
O partido que tem o seu presidente de honra dizendo que está desmoralizado perante o povo, é o
partido que está para lançar a sua candidatura à reeleição.
O ministro que mentiu ao presidente dizendo que nada tinha a ver com a quebra do sigilo, que foi
demitido por isto, teve seu ato de exoneração publicado como tendo pedido o afastamento e foi
chamado de companheiro e irmão.
Já não entendo mais nada.
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