
 

 

 
  

 

 

                       

“A maior vítima é aquela que 

inibe seu potencial por 

receber privilégios em não 

fazer justiça enquanto o verdadeiro 

herói é quem cansou de ser vítima e 

não usa a desculpa de ser 

prejudicado para se calar diante 

de injustiças”    
                                             

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 



 

O mundo está ruim, mas alguém já pesquisou a causa?  

O seguinte texto foi escrito por J.A. Comenius a mais de 300 anos:  

“A causa das confusões no mundo é apenas uma: que, não distinguindo o 

necessário do desnecessário, os homens deixam de lado o necessário e, em 

vez disso, ocupam-se com o desnecessário, com ele complicam-se 

infinitamente em um imenso labirinto"    

Se ele estiver certo, então a raiz de todos os conflitos que vemos é porque o ser humano perdeu 

o senso do necessário e vive uma vida dando prioridade em inutilidades que não agregam valor 

a si e as pessoas ao seu redor.   

Isso faz muito sentido para nós, faz para você também? Como funciona a vontade do ser humano 

e a forma de agirmos? Tudo que o homem faz tem um motivo, será que estamos oferecendo os 

motivos certos aos jovens de hoje? É possível estimular o aperfeiçoamento de nossa cultura 

brasileira?  

Vamos pensar por exemplo no Facebook. A rede social mais popularmente acessada nos dias 

atuais.  É possível encontrar familiares e amigos antigos, é incrível!   

Você consegue pensar em uma forma que as publicações de maior 

proveito pudessem ser priorizadas em uma rede social? Uma rede 

social em que a importância dada seria para o conteúdo da publicação, 

coletividade e não tanto para a fama de quem a publicou?  Uma rede social que tivesse um 

intuito de dar a importância devida as publicações e as suas causas?  Uma rede social que 

incentivasse a solidariedade e conscientização?   

Bem... para as pessoas começarem a dar prioridade ao que está sendo publicado, deveria ter 

um limite de curtições.       Boa! Que mais?  

 Poderia ser estipulado um limite para o número de publicações 

diárias do usuário, assim as pessoas teriam que refletir bem antes 

de postar alguma coisa que todos pudessem ver!     

Boa! Que mais?    

Cada publicação Poderia ter uma categoria específica como saúde, 

educação, lazer, segurança, abaixo-assinado, ações coletivas 

voluntárias, roubos, pessoas desaparecidas. Assim a publicação teria foco!  Boa! Que mais?  

A rede social poderia ser anônima, assim não valorizaríamos a aparência, não alimentaríamos 

qualquer tipo de sentimento de mérito nas publicações. Ela teria que ter o objetivo de ajuda 

mútua e conteúdo útil!  Boa! Que mais?   

Poderia ter consequências construtivas para aqueles que utilizarem indevidamente o portal.  Por 

exemplo se uma publicação que não tiver proveito para a comunidade ou para a cidade ganhar 

repercussão, como pornografia ou publicações falsas, o seu publicador e seus validadores 

poderiam ficar um dia ou uma semana sem participação. Boa! Que mais?   

As publicações com o maior número de curtições poderiam aparecer no topo da página, assim 

teríamos a necessidade das pessoas exibidas de forma prioritária.   

Boa! Que mais?  

As curtições poderiam expirar em um determinado tempo , assim o usuário deveria renovar as 

suas validações para as causas ou publicações que ainda não tenham sido solucionadas!  

Boa! Que mais?   

A rede social poderia ser focada em uma área específica como por exemplo uma cidade.   

Boa! Que mais?   
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Todo município pela legislação deve ter o portal da transparência no site da cidade, onde a 

população pode ver o valor gasto pela secretaria da saúde, educação, lazer. Esses valores 

mensais poderiam ser mostrados no topo de cada categoria.  Boa! Que mais?   

Na categoria Segurança poderia ser inserido um mapa de 

riscos da cidade, onde o cidadão poderia fazer um ponto de 

uma cor específica, por exemplo: Amarelo para acidentes, 

Marrom para roubos, Vermelho para homicídios, Preto para 

má iluminação. Incentivando assim um policiamento eficaz em 

áreas específicas e incitando prevenções e cuidado maior em 

cruzamentos ou ruas esburacadas, além da pesquisa da CET.  

Boa! Que mais?   

Na página inicial seria interessante visualizar a quantidade de 

visitantes, tendo assim uma estimativa da visibilidade do conteúdo 

da página pela cidade, aumentando a chance de recuperar veículos 

roubados, uma boa parte conhecer abaixo-assinados úteis, 

encontrar pessoas desaparecidas, divulgação de ONGS, procurados 

pela polícia. Isso estimularia a solidariedade e poderia inibir 

significativamente a criminalidade e a corrupção. Boa! Que mais? 

Caso o site ganhe repercussão Poderia ser utilizado uma categoria para os candidatos do 

município, desde que eles concordem com alguns requisitos. Um deles poderia ser o apoio na 

petição pública para que seja obrigatório para vereadores, prefeitos, parlamentares e afins. Ao 

menos uma vez por mês a prestação de serviço comunitário em escolas e hospitais:  

http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=NeoqJav                        Ótimo! Que mais?   

Poderia haver uma categoria de ‘ações coletivas voluntárias’ onde poderia ser feito publicações 

que sugerissem uma conscientização e atitudes para valorização de trabalhos importantes na 

comunidade. Por exemplo: Uma publicação para todos verem que na semana do dia do trabalho 

fosse feito uma homenagem ao dia do gari. Um trabalho extremamente importante para a 

cidade. Na primeira semana de maio, quando o morador ouvir o barulho do caminhão de lixo, 

ele poderia sair de sua casa com o saco de lixos em mãos, e ele próprio jogar o lixo no veículo. 

Ainda quando os coletores de lixo estiverem de saída, os residentes daquela rua poderiam se 

despedir com uma salva de palmas para este serviço honesto e de suma importância para todos. 

Ótimo! Que mais?   

Já que o site não tem fins lucrativos, poderia ter uma página escrito ‘Como ajudar o portal’. E 

ao invés de solicitar ajuda financeira, poderia ser solicitado ao internauta a divulgação do site 

com atitudes solidárias. Talvez até, ao invés de pintar o muro para algum candidato, pode ser 

feito diferente! Por que não pintar o muro da própria casa com uma mensagem divulgando o 

site PortalPorDiadema? Se queremos mais justiça e menos privilégios para os que são 

injustamente favorecidos, vamos agir honestamente quando o acaso nos favorecer! Se 

encontrar uma carteira na rua, devolva, e divulgue o portal para a pessoa! Se ver um morador 

de rua com fome, pague um lanche divulgue o site e peça para ele divulgar o portal também! Se 

você puder facilitar o troco para o próximo do caixa do super-mercado, faça esse gesto e dê um 

cartão para a pessoa divulgando sobre o site! Se tiver impressora a tinta em casa, compre Papel 

Transfer em uma papelaria e faça camisetas divulgando o site! Ótimo! Que mais?  

Para toda ideia de aperfeiçoamento social é necessária uma revolução interna. Se realmente 

não sabemos priorizar nossas vontades autênticas, então a hipocrisia alimenta a imaturidade do 

controle social. Toda mensagem útil é a que faz alguém mergulhar dentro de si mesmo para 

enxergar claramente o que um semelhante seu está passando. Empatia! Valores estão se 

perdendo. Em como ajudar o portal poderia ser feito um jogo com essa finalidade, resgate de 
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  Achou o texto útil? Tire cópia e deixe na caixa do correio do seu vizinho!          

          

valores, como um jogo da memória. Poderíamos chamá-lo de jogo da 

sabedoria. As cartas poderiam divulgar o portal, o PDF para impressão 

poderia ficar disponível no site! Que mais? 

Dinheiro é recurso e precisa circular, para que 

ter dez carros sem utilizar? Isso é um incentivo 

a criminalidade, não adianta atacar a criminalidade sem inibir as causas 

que as incentivam. As vezes o crime não nasce quando um jovem pega 

uma arma para assaltar, o crime pode estar nascendo quando a mídia 

mostra carros de 80 mil reais para famílias que nem tem o que pôr na 

mesa. As vezes o crime nasce quando um garoto tem a visão consumista que se não tiver um 

tênis de 1.000 reais no pé ele não será importante, um fracassado e menosprezado pelo 

ambiente que o cerca! Esses falsos valores principalmente que devem ser inibidos fortemente! 

Nos restaurantes de nossa cidade podemos implantar o café 

pendente mediante senha PortalPorDiadema. O café pendente 

consiste em você deixar pago um lanche para outra pessoa que não 

tiver condições, mesmo se não for bem aceito no começo, nós 

estaremos incentivando a cortesia do estabelecimento. É 

extremamente necessário compreendermos que a solidariedade, generosidade e a coletividade 

realmente são capazes de envergonhar o egoísmo e favoritismo de uma forma que o confronto 

nunca será capaz de fazer. Boa! Que mais?  

As publicações podem ter a opção de solucionada onde o publicador poderá informá-la ou 50% 

dos seus validadores, assim a publicação pendente não será mais apresentada e as demais 

publicações sem solução sobem de ranking, isso incentivaria as pessoas a se ajudarem, pois a 

visibilidade de outras pessoas ajuda na solução de suas causas, ou seja, você ajuda sendo 

ajudado e divulgando o site, é uma ideia genial!    

Imagine se um portal com essa estrutura for bem divulgado? Um corrupto desconfortado de 

continuar recebendo propinas ou ser favorecido injustamente por um portal onde a 

transparência de informações é divulgada para a cidade inteira! Um ladrão apavorado por ter 

feito o furto de um veículo com o caso publicado onde a cidade inteira acessa diariamente. O 

crescimento da esperança de encontrar um parente desaparecido pela eficácia da divulgação 

focalizada em um único município. Com publicações anônimas não há incentivo de mérito 

pessoal ou malandragem para favorecer quem já é favorecido. Terá seu maior incentivo para 

solidariedade, união e empatia! Isso pode dar certo! É algo inovador e temos que divulgar de 

forma diferente! Aqui em Diadema o pedágio é 

aproximadamente R$ 2,00, podemos pagar o pedágio 

do carro de trás e dar um cartão de divulgação!  

Diadema tem muita gente com ideias! Participe dessa 

ideia!  É um site sem fins lucrativos, pertence a todos e 

só terá êxito se for utilizado por todos! Faça seu cadastro no site e se tiver mais ideias, você 

poderá ir em críticas e sugestões dentro do Portal! Se isso der certo em Diadema, vai se espalhar 

para o Grande ABC, São Paulo, Região Sudeste e para todo o Brasil! Aliados do tempo, planejam 

o difícil enquanto é fácil, fazem o grande enquanto ainda é pequeno, o sábio nunca faz o que é 

grande e por isso sempre alcança a grandeza!  O portal é financiado pela sua solidariedade e 

precisa de sua criatividade, entusiasmo e dos seus maiores propósitos para dar certo!   

Acesse:                               www.portalpordiadema.com.br     
Vamos mudar o mundo começando por nós mesmos, tudo vai começar no ambiente em que vivemos!  

                      “Torne-se a própria mudança que você deseja ver no mundo! ”    Mahatma Gandhi   

“Faça aos outros o que você quer que eles te façam, é isso que dizem toda lei e os profetas” 

                                                                                                               JESUS CRISTO - Mateus Cap 7 
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