espera, um senhor se aproximou de mim:
-Boa tarde, o senhor está bem?
-Sim, estou bem. Apenas a minha mulher que levou um tiro na perna...
Então ele apontou para a televisão que estava ligada, porém no mudo, com as legendas explicativas e
perguntou:
-Você estava naquele local?
Quando olhei para o noticiário, a jornalista estava fazendo sua reportagem no mesmo local que estávamos a
alguns minutos atrás. Respondi que sim. E assistimos a notícia juntos.
Repórter: A área do Inamar aqui em Diadema tem diminuído bastante o número de assaltos com a
funcionalidade do mapa de riscos que incentiva o policiamento eficaz. Os moradores de Diadema podem colorir
o mapa do município com pontos específicos como amarelo para acidentes, preto para má iluminação, marrom
para roubos e vermelho para homicídios. Desde o ano passado que não tínhamos uma ocorrência assim. Embora
Casos como este não estejam isentos de acontecerem, temos visto uma diminuição significativa conforme a
população vai conhecendo e utilizando o PortalPorDiadema.
-Interessante. – Sussurrei.
O senhor então me perguntou:
-Faz uma semana que publicamos sobre a quantidade de médicos insuficientes para atender os pacientes daqui,
Você poderia por gentileza curtir a publicação 68 para ganhar voz?
-Eu poderia sim, mas Estou sem internet. – Respondi.
-Não seja por isso, consigo rotear internet pelo wifi para você, wifi DiademaUnida, senha PortalPorDiadema.
Entrei no site e curti a publicação. O rapaz me explicou que a quantidade de curtições que define o ranking da
publicação, e elas são apresentadas em suas categorias, até que a publicação seja solucionada e as publicações
abaixo dela subam de ranking. Uma ideia realmente genial, mas que só poderia dar certo se uma grande
quantidade de pessoas conhecerem o site e validarem aquela informação.
Por sorte então fui notificado que minha esposa estava bem, que foi apenas um tiro de raspão. Quando saímos
do hospital vimos outra cena inusitada. Vimos o caminhão de lixo passando na rua ao lado e os moradores com
o lixo em mãos jogando o lixo dentro do caminhão e se despedindo dos garis com uma salva de palmas...
Aquela cena foi contagiante e todos que estavam ao nosso redor, estavam batendo palmas para os coletores
de lixo. Perguntei para um rapaz que estava ao meu lado:
- Por que vocês fizeram aquilo?
Ele me respondeu:
-No PortalPorDiadema na categoria ações coletivas voluntárias uma publicação ganhou repercussão. Mais de
20% da população Inteira de Diadema curtiu a ideia de homenagearmos os coletores de lixo na primeira semana
de maio, levando o lixo para o caminhão e nos despedimos com uma salva de palmas. No final da semana a
publicação vai estar solucionada e outras ideias como esta estarão em primeiro lugar e ganharão repercussão!
Então vejo outra Cena interessante, vejo algumas ambulâncias chegando e as pessoas informando que o
prefeito viu a quantidade de validações da publicação 68 e direcionou temporariamente os médicos da saúde
pública com atividades mais ociosas em outras áreas do município para a demanda do hospital Piraporinha.
Informou que a situação econômica não estava boa para atender de forma tradicional a demanda da saúde
pública, mas que quando se tem realmente interesse em fazer alguma coisa, os motivos sempre vão te fazem
dar um jeito inteligente, tem uma coisa mais importante que a verba, e chama-se interesse.
Voltando para o carro para irem para a praia eu vi uma pessoa no ponto de ônibus com a manga esquerda da
camiseta arregaçada, então uma outra pessoa descendo a rua com a manga direita dobrada, com uma camiseta
amarela com os seguintes dizeres:
A pessoa com essa camiseta perguntou para a pessoa
que estava no ponto de ônibus:
-Do que você está precisando?
-Esqueci de contar o dinheiro da tarifa e estou
precisando de 50 centavos para o valor da tarifa do
ônibus.

Então o rapaz da camiseta amarela entregou 50 centavos para o rapaz do ponto, que agradeço, desarregaçou
a manga da camiseta e subiu no ônibus.
Então eu perguntei para o rapaz da camiseta amarela:
-Como você sabia que ele estava precisando de ajuda?
Ele respondeu:
-Teve uma publicação que ganhou repercussão no site www.portalpordiadema.com.br em ações coletivas
voluntárias, referente a uma ideia para mostrar se você está precisando de ajuda ou se está disposto a ajudar.
Um código simples, arregaçando a sua manga esquerda significa que está precisando de ajuda e arregaçando a
manga direita você demonstra que está disposto a ajudar.
-Tá, mas vocês não acham isso muito inocente não? Com certeza pessoas vão querer enganar e usar de
malandragem para proveito próprio, inclusive pessoas que não estejam passando por necessidade.
-Claro que sim e Isso já aconteceu antes meu caro. Mas existe uma categoria chamada inconformismo no site,
quando é frequentemente identificado um local ou uma pessoa que tenta enganar frequentemente, ou de
moradores de rua que não quer saber das oportunidades que lhe são oferecidas, nós postamos uma foto dela
de costas sem mostrar seu rosto, informando nos comentários do Portal onde ela fica e se ela utiliza o código
da cidade mentindo para usar drogas ou coisas do gênero, aos poucos fomos conhecendo aqueles que mais
enganavam. No começo essa categoria lotava de nóias e bêbados, atualmente esse número diminuiu bastante.
Bêbados, nóias e até mesmo ladrões aos poucos foram para as cidades vizinhas praticar sua malandragem.
-Nossa, se tratando do povo brasileiro, isso é estranho demais para mim, totalmente surreal! Como essa
renovação cultural começou a acontecer?
-Eu não sei direito como a ideia surgiu, mas iniciou com um grupo de pessoas que queriam melhorar a nossa
cidade, havia uma pequena ideia de Diadema mudar o Brasil que se espalhou pelo município inteiro, por meio
desse portal, abaixo-assinados inteligentes para vereadores e políticos ao menos uma vez por mês prestar
serviços comunitários em hospitais públicos, ou para cargos de confiança serem concursados. Além de apoiar o
projeto Projeto de Lei do Senador Cristovam Buarque Número 480 de 2007 para que fosse obrigatório para
filhos de políticos estudarem em escolas públicas. Com o apoio programa Serenata do Amor 2017.
-Nossa... provavelmente aqueles que iniciaram toda essa ideia realmente tiveram interesse em estimular uma
mudança da água pro Vinho das coisas por aqui!
Então fomos a lanchonete comer algo antes de
continuarmos nossa viagem para o litoral.
Enquanto comíamos um lanche ocorreu outra cena inusitada.
Vimos uma senhora ao nosso lado se aproximar do caixa com
dois reais e falar para ela acrescentar um café pendente.
Nós nos perguntávamos o que seria esse café pendente e
notamos que a atendente foi até uma lousa atrás do balcão e
haviam 3 riscos do quadro e acrescentou mais um:
Passou alguns minutos e vimos um rapaz com roupas simples
olhando para a lousa e pedindo um café pendente.
A moça perguntou:
-Qual a senha de hoje Joaquim? – Perguntou a garçonete.
-Essa é fácil Carol! Publicação 34 Homenagem ao gari na
semana do trabalho, mais de treze mil curtições!
A moça deu um sorriso, entregou um café com leite e um pão
com manteiga para o rapaz, e foi até a lousa para contabilizar o desconto:
Na volta o rapaz disse:
-Carol, fiz o currículo conforme tínhamos combinado para você entregar para sua irmã na metalúrgica, está difícil
encontrar emprego! Na Categoria Trabalho no PortalPorDiadema não aparece nada na minha área.
No momento de pagarmos o caixa Minha mulher ficou curiosa com aquela situação e perguntou para a moça
do caixa:
-Como saber se as pessoas que vêm aqui pedindo café comunitário realmente não tem condições para comprar?

-Não sabemos, nunca é possível saber, o ser humano mente até para si mesmo, como posso julgar outras
pessoas que querem tirar vantagem? Mas um portal que a necessidade da cidade e as injustiças são
apresentadas em ordem prioritária pela maior parte da população de Diadema tem inibido fortemente a
corrupção, enganação. Além de facilitar encontrar animais perdidos, pessoas desaparecidas, etc... Essa ideia
criou um senso de coletividade muito grande na população daqui. Além do que, o café comunitário diário que
sobra tem sido considerado como gorjeta no final do mês para as garçonetes. Isso tem estimulado maior cortesia
dos funcionários, e com o aumento da gentileza nossa clientela aumentou bastante...
No fundo, todos ganhamos com essa ideia, basta pensar além do imediatismo e individualismo!
-Acho um pensamento muito evoluído, mas isso nunca iria dar certo em uma cidade grande como a minha, só
deu certo aqui porque ela possui apenas 30 km quadrados e 400 mil habitantes, São Paulo tem 30 vezes mais
pessoas com um território significativamente maior.
-Acredite rapaz, a um ano atrás ninguém acreditava que Diadema seria o que é hoje.
Agradecemos a cortesia e voltamos para o nosso veículo para voltarmos nossa viagem para o literal.
No caminho enquanto eu dirigia me caiu a ficha de uma coisa que não havia notado na estrutura lógica daquele
site que Diadema havia feito:
-Putz grila! Mas é lógico! Uma rede social anônima voltada para categorias específicas não solucionadas,
incentiva que os próprios moradores se interessem pela necessidade de cidadãos para que mais pessoas
acessem e assim a sua própria publicação por também ser solucionada! Na verdade, o site só faz o egoísmo do
ser humano servir a coletividade, é uma questão lógica. Não existe nada tão inovador nessa ideia, ele
simplesmente mostra para as pessoas benefícios de ser solidário, através de uma ajuda mútua. No fundo esse
site só daria certo se as pessoas fossem egoístas, individualistas e com necessidades humanas. Esse site foi feito
para dar certo no mundo atual, ou seja para este planeta que vivemos!
Neste momento paro na frente do pedágio e conto o dinheiro que tenho em mãos.
Olho para a moça do caixa e digo:
-Por Favor moça, cobre o meu pedágio e o pedágio de trás.
Minha mulher olha para mim e diz:
-O que você está fazendo? Tá doido! Vai pagar o pedágio do carro de trás?
-Sim, é exatamente o que vou fazer!
– Eu respondo.
Saio do veículo, pego os dois cartões que tenho em mãos e entrego
para o próximo do caixa. E digo:
-Olá senhora! Quero te informar que o seu pedágio foi pago por
nós, tenha uma ótima noite!
-Não entendi, por que está pagando o meu pedágio moço?
-Apenas leia o cartão que você entenderá! – Sorrindo eu volto para o carro.
Minha mulher me diz: -Por que você fez isso? Respondo: -Hoje tivemos uma aula com aquela cidade a 10
km atrás, uma aula que o preço de nenhum pedágio seria superior.
Um Km a frente a moça do carro de trás nos alcança, 3 crianças no banco de trás acenam felizes para nós e ela
buzina para nos agradecer.
Naquela hora tive um sentimento diferente, meu coração parecia queimar. Então minha mulher fala para eu
olhar para o Outdoor do lado direito com um ensinamento de Jesus Cristo:
Tudo que sei, é que saímos daquela cidade com nossos sonhos renovados
e tudo que queria era ajuntar pessoas para fazermos a mesma coisa na
nossa própria cidade, São Paulo. As pessoas que não entenderem a ideia
e limitarem seus sonhos se tornarão o meu próprio combustível para
continuar a tentar! A vontade divina existe para quem tiver os propósitos certos para a enxerga-la. Percebi que
nosso coração é o campo onde ocorre este conflito!
Essa história pode ter alguns fatos reais ou nunca chegar a ser real... isso só depende de mim e de você!
Depende da nossa divulgação do PortalPorDiadema

Se achou esse texto útil: tire cópia! Senão, deixe na caixa de correio do seu vizinho!

Diadema, a cidade do futuro antecipado
Diadema, Sexta-feira, 5 de maio de 2045
Começou quando eu Estava na imigrantes para ir para a praia com minha namorada, no caminho percebo a
falta de gasolina e peguei a saída 22 para encontrar um lugar para abastecer antes de voltar sentido litoral.
Ocorreu a primeira cena inusitada, estou contando as moedas para pagar o pedágio, e percebo o motorista
da frente sair do veículo e vir em minha direção. Ele me entrega dois cartões idênticos e com um sorriso ele diz:
“Boa tarde senhor! Seu pedágio está pago.”
Eu olho curioso para o homem e digo:
- Não entendi moço, por que está pagando o meu pedágio?
- Leia o cartão que poderá compreender.
Quando olho para o cartão que recebi vejo os seguintes
dizeres:
Eu achei aquela situação muito diferente, e me veio em mente que talvez ele teria dado dois cartões na
esperança de que eu fizesse o mesmo com o carro de trás. Na minha mente, até me empolgo a fazer a mesma
coisa, mas ouço minha namorada dizer:
-Mas que idiota, ele pagou mesmo o nosso pedágio... aff, cada doido que aparece!
Após abastecer, minha namorada pede para já passarmos no mercado que ela esqueceu de pegar algumas
coisas. Na saída do mercado vejo uma caixa de doação de notas fiscais escrita:
Na hora de pagar o caixa lembro que esqueci
minha carteira no carro. Vejo o valor no monitor
de R$ 52,00. Então ouço minha mulher dizer:
-Amor, Só tenho 50,00 falta R$ 2,00
-Espera, vou buscar no carro e já volto! – Eu digo.
Antes que eu pudesse sair, o próximo cliente do nosso caixa, uma senhora que parecia ter uns 40 anos diz:
-Espera! Eu tenho aqui, pode deixar que eu completo o valor!
Então a moça dá R$ 2,00 para a caixa e entrega para minha namorada um cartão escrito:
Minha mulher sabia que o carro estava um pouco
longe ela apenas agradeceu a moça, mas perguntou:
-Por que você está pagando para nós?
A moça nos respondeu com outra pergunta: -Por
que eu não pagaria?
Ao sair do super mercado nós dois conversávamos
sobre o que estava acontecendo naquela cidade,
mas então começamos a ouvir uma troca de tiros entre policiais e bandidos na avenida e nos escondemos atrás
de um caminhão... ficamos apavorados e abaixados durante dois ou três minutos até que não ouvimos mais
tiros e percebemos que os bandidos haviam fugido.
Antes de irmos em direção ao carro olhei para minha mulher e percebi que sua perna estava sangrando, ela
havia levado um tiro na coxa esquerda!
Rapidamente peguei ela em meus braços e a levei para o carro... Deitei ela no banco de trás e com uma blusa
amarrei a perna dela para diminuir a hemorragia.
Como eu estava sem crédito no celular Liguei o GPS do aparelho telefônico da minha mulher e fomos para o
Hospital Piraporinha.
Quando cheguei no HM, deixei minha mulher na área de pronto-socorro sendo atendida pelas enfermeiras e
fui a recepção para preenchimento do cadastro. Após efetuar o cadastramento e me sentar em uma cadeira de

