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1. Você irá poupar tanto tanto dinheiro no seu cabelo, pois 

restará pouco após o banho de microondas diário!  

2. É o fim da culpa por estar estafado no trabalho, porque 

toda a gente o irá compreender, totalmente!  

3. Deixe de olhar para o relógio, porque descobrirá que tem 

sido irradiado até ao nível da infertilidade!    

4. A sua factura energética irá crescer até ao céu, criando 

um excelente incentivo para que você trabalhe ainda 

mais no duro, subindo na vida!    

5. O seu cônjuge agora compreenderá totalmente quando você diz "hoje não querida!", porque toda a 

gente saberá que as frequências de microondas do contador inteligente truz . . .  bem, você sabe! 

6. Não se preocupe com as poupanças para a reforma, porque as frequências irradiadas pelos 

contadores inteligentes limpam-lhe pelo menos 8 anos na esperança de vida.     

7. Com os contadores inteligentes, você envelhecerá prematuramente, tal como todos os seus 

amigos, por isso, vá lá relaxe e não perca tempo a inverter o inevitável!    

8. Em breve poderá comprar os novos electrodomésticos inteligentes com chips espiões RFID 

que saberão mais sobre si do que você próprio, algo bom porque a sua memória vai de mal a 

pior e você estará cada vez mais esquecido!   

9. É uma altura excelente para investir em pesados fármacos, porque a Rede Global de 

Contadores Inteligentes exporá biliões de pessoas a padecimentos por irradiação e dá sempre 

jeito ter à mão fármacos caros — e não se esqueça dos seus animais domésticos!   

10. O racionamento energético e as suas quebras rotineiras tornar-se-á um novo e divertido 

desporto e você tornar-se-á um perito em como poupar dinheiro cozinhando às 4 horas da 

manhã, quando há menos procura!

CORPORAÇÕES “BIG BROTHER” . . . . . NÓS AMAMO-LAS!!! 

Recuse Contadores Inteligentes - http://recusecontadoresinteligentes.blogspot.com/
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