
PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL – IDE3.NET

Este programa foi desenvolvido por um profissional da área judiciária, com formação na área de educação, sob a
orientação de profissionais na área do direito e na área educacional, em harmonia com a Constituição Federal
Brasileira. 

1 - JUSTIFICATIVA:

Programa voltado ao  combate a qualquer forma de violência através da transformação das atuais e futuras
gerações, com o objetivo de resolver de forma eficiente e eficaz problemas comportamentais que envolvem a
sociedade.

2 - APLICAÇÃO:

Poderá ser aplicado em empresas, instituições de ensino, famílias, casas de repouso, abrigos, instituições para
recuperação de dependentes químicos, centros de recuperação de menores infratores, penitenciárias, hospitais,
hotéis e instituições afins.

3 – PODERÃO SER GESTORES DESTE PROGRAMA:

Empresas públicas e/ou privadas, órgãos governamentais, fundações, e voluntários individuais , que serão
administradores em sua região e poderão a qualquer tempo desvincular-se do programa e desenvolverem projetos
iguais ou semelhantes a este.

4 –  QUEM SERÃO OS BENEFICIÁDOS COM  A APLICAÇÃO DESTE PROGRAMA:

4.1  –  E  mpresários,  executivos,  gerentes,  empreendedores  e  profissionais  liberais,   por  tornarem  seus
gerenciados mais dedicados;

4.2 – Instituições de Ensino por melhorarem a harmonia entre alunos e professores, com significativo  aumento
no rendimento escolar e melhora no nível de formação psicológica do indivíduo, tornando-o mais adequado à vida
social e profissional;

4.3 – A  s famílias por tornarem-se bem mais estruturadas;

4.4 – Os  governos por  resolverem  a  um  baixíssimo  custo problemas  comportamentais  que  envolvem  a
sociedade, melhorando o nível de desenvolvimento do País.

5 - INSTRUMENTOS A SEREM APLICADOS:
  

5.1 - Novo testamento: Por ser menos de ¼ da Bíblia, de fácil entendimento com um ótimo conteúdo, abranger o
nascimento de Jesus Cristo, e por ser um excelente instrumento de transformação do ser humano.

Será aplicado preferencialmente nas versões impressas da Bíblia, podendo ser utilizada as versões de Bíblias
gratuitas disponibilizadas na internet para celular;

5.2-  Calendários  de  incentivo  à  leitura  do  novo  testamento disponibilizados  GRATUITAMENTE no  site
ide3.net, em formato  PDF,  para  controle  da  leitura  de  forma  prática,  sequencial  ou  aleatória,  por  capítulos
completos, uma vez que cada capítulo leva em média 08 minutos de leitura;

5.3 -  Cartaz de divulgação do programa também disponibilizado  GRATUITAMENTE no site  ide3.net, também
em formato PDF, onde mostrarão como ficou mais fácil ler a Bíblia; 

5.4 - Caixas de vidro para calendários que serão adquiridas pelos participantes, a um baixo custo.

6 - DOIS EXEMPLOS DA EFICÁCIA DESTE PROGRAMA:

6.1 – Em um Grupo Escolar, após aprovação dos Gestores da instituição foi aplicado este programa da seguinte
forma:

1º-  Distribuição de calendários para os alunos;
2º- Os alunos foram orientados a lerem o Novo Testamento da Bíblia, onde escolheriam um tema Bíblico para

apresentarem em uma peça teatral;
3º- Todas as apresentações receberiam prêmios e as melhores apresentações receberiam os melhores prêmios. 
No final do programa os professores se surpreenderam com a mudança comportamental dos alunos: 



- Tornaram-se menos agressivos, melhorando o relacionamento com os colegas;
- Melhoraram o relacionamento com os pais e professores;
- Tiveram um aumento significativo em seus rendimentos escolares.

6.2  - O  desenvolvedor  deste  programa,  com  o  filho  na  idade  de  13  anos  que  apresentava  problemas  de
comportamento no lar,  foi advertido por uma Diretora de colégio e pelo Dirigente de sua Igreja, que seu filho
poderia causar problemas no futuro. Resolveu dar a ele um calendário para acompanhamento da leitura do Novo
Testamento e o incentivou a ler 3 (três) capítulos por dia. Após algum tempo percebeu a transformação de seu
comportamento.

Obs.:

- O contato direto com a Bíblia faz grande diferença;

- Outros exemplos não são relatados, uma vez que este programa tem por princípio a objetividade, simplicidade
de ação  e a segurança de sua eficácia.

7 - ONDE E COMO APLICAR:

7.1 - NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO:

7.1.1 - Este programa será aplicado após a autorização dos gestores públicos;

7.1.2 - Os  calendários de incentivo à leitura do novo testamento serão o material extracurricular voltado ao
combate a qualquer forma de violência e, deverá ser evitado tratar este programa no aspecto religioso, uma vez
que é uma ação social;

7.1.3 - Todos têm a liberdade para participarem, ou não deste programa;

7.1.4 - O momento mais adequado para a apresentação, será na reunião de pais e mestres, onde o cooperador
desta ação social deverá em alguns minutos, explicar do que se trata, e mostrar a importância da participação de
professores, pais e alunos nesta  ação de transformação social, para que tenhamos uma sociedade cada vez
melhor;

7.1.5 - Os calendários serão entregues  GRATUITAMENTE para professores e pais, e, estes também  levarão
calendários para os seus filhos;
 
7.1.6 -  Os pais e professores  deverão ler o Novo Testamento, tendo o cuidado de incentivar e  acompanhar a
leitura de seus filhos.

7.2 - NAS EMPRESAS:

7.2.1  - De  preferência  em estabelecimentos  com caixas  de  pagamentos,  ou  pagamentos  rápidos,  em locais
estratégicos ao lado das filas, onde as pessoas tenham tempo para ler o cartaz e fazer a sua opção de adquirir os
calendários GRATUITAMENTE.

Obs: Estes são os locais com melhores saídas de calendários;

7.2.2 - A instalação só poderá ser realizada após a autorização do dono ou gerente do estabelecimento, com todas
as despesas por conta do cooperador participante, sem nenhum custo, obrigação, ou serviço a ser realizados pelo
dono do estabelecimento; 

7.2.3  - Deverá  ser  esclarecido  ao  dono  do  estabelecimento  ou  ao  gerente,  que  este  trabalho  é  voltado
exclusivamente  a  ação  social  de  combate  a  qualquer  forma  de  violência,  evitando  assuntos  no  aspecto
religioso. Será utilizado o calendário como um instrumento facilitador no controle da leitura do Novo Testamento.

a - É permitida a livre opção ao dono do estabelecimento para produzir os calendários por conta própria, e manter
a disponibilidade para seus clientes;

b - Fica permitido ao dono do estabelecimento entregar os calendários individualmente para clientes, como brinde; 

c - O cooperador participante deverá passar pelo menos uma vez por semana no estabelecimento para repor mais
calendários, não devendo colocar outros tipos de panfletos (o que prejudicaria este trabalho), e não fará a entrega
individual, dentro ou nas proximidades do estabelecimento.

d  -  Se  o  cooperador  participante  desejar  poderá  entregar  calendários  individualmente  nas  ruas,  longe  dos
estabelecimentos que têm os calendários disponibilizados.



A título de exemplo, na região Nordeste, na Cidade de Tianguá/CE, com aproximadamente 70.000 mil habitantes,
há  uma  saída  de  aproximadamente  300  calendários  por  semana,  em  10  pontos,  onde  estão  expostos  os
calendários ao público em: 1 repartição pública com bom fluxo de pessoas; 3 pontos de pagamentos em caixa
rápido; 2 papelarias; 2 lanchonetes; 1 loja de material para construção e 1 farmácia com pagamentos em caixa
rápido. Nestes locais os calendários não são entegues individualmente (em mãos). As pessoas após verem a
proposta para fácil leitura pegam os calendários livremente. 

OBSERVAÇÕES: 

- Nas demais instituições este programa será aplicado conforme a característica de cada uma;
-  Empresários  poderão  orientar  seus funcionários  a  lerem o Novo Testamento,  incentivando-os  da forma que

acharem mais adequada.

Em ANEXO, você  verá  a  lista  dos  materiais que  o cooperador  participante  deverá  adquirir  para  produzir  os
calendários, cartazes e caixas de vidro, a um baixíssimo custo. Esta estrutura poderá ser montada até em sua
res  idência.

8 - OBSERVAÇÕES FINAIS:

8.1  –  Fica  permitido  a  empresários, apresentadores,  locutores,  cantores,  atores,  artistas  e  demais
profissionais a divulgação deste trabalho;

8.2  –  Uma vez  que é  um programa de baixíssimo custo,  todos  os  cooperadores  individuais,  empresas  e
instituições educacionais localizados fora da região de Tianguá, Ceará, Brasil, deverão custear voluntariamente
todas as despesas em sua região;

8.3 – Ficarão as despesas de produção e distribuição dos calendários na região de Tianguá, Ceará, Brasil, por
conta do desenvolvedor deste programa, exceto nos casos em que empresas e/ou instituições resolvam por meio
de recursos próprios produzirem e distribuírem os calendários;

8.4  - Fica  permitido  aos  órgãos  governamentais,  empresas  públicas  e/ou  privadas,  e  colaboradores
individuais o acesso ao material do site, GRATUITAMENTE, para desenvolverem projetos iguais ou semelhantes
a este, de forma independente deste programa e site;

8.5 – Os calendários de incentivo à leitura do novo testamento também poderão ser reproduzidos nas grandes
gráficas, minimizando os custos;

8.6 – É possível a criação de grupos de incentivo à leitura da Bíblia na forma convencional ou nas redes sociais
utilizando os materiais aqui descritos;

8.7 – Casas publicadoras poderão GRATUITAMENTE inserir os calendários do site ide3.net em suas publicações,
fazendo alterações, se necessário.

Mais Informações no site ou pelo WhatsApp  +55 (88) 999172263.

www.ide3.net 
Programa prático, eficiente, DE BAIXÍSSIMO CUSTO voltado ao COMBATE A QUALQUER FORMA DE

VIOLÊNCIA, para que tenhamos uma sociedade cada vez melhor.



Anexo

Lista de materiais:

1 - De preferência uma Impressora jato de tinta - multifuncional com tanque e wireles,  que
poderá ser adquirida pela internet ou no comércio local com parcelamento em até 12 vezes;

2 - Estoque de 2 litros de tinta,  divididos em: ciano (azul),  verde, vermelho e preto (este
comprar o dobro). Este estoque dá para a impressão de aproximadamente 50.000 (cinquenta
mil) calendários na qualidade normal. 

Obs: podem ser adquiridas tintas paralelas, de empresas que testem a qualidade, com o valor
de compra 10 vezes menor que as originais, tornando a impressão a um custo extremamente
baixo;

As matrizes dos calendários e cartaz estão disponibilizadas no site ide3.net em formato PDF
e poderão ser impressas a partir de um computador ou celular.

3 - Uma guilhotina cortadora de papel, que pode ser adquirida em papelarias;

4 - Resmas de papel A4. Cada resma dá para 2000 calendários;

5 - Papel para foto que podem  ser adquiridos com o verso em película adesiva, para produzir
os  cartazes  na  impressora,  em  qualidade  fotográfica, para  serem  afixados  em  vidros  ou
paredes de azulejo ou cerâmica nos estabelecimentos.

6 - Um rolo de fita adesiva estreita transparente para afixar os cartazes em outros tipos de
paredes;

7 - Uma pequena tesoura para cortar os adesivos;

8 - Uma fita adesiva de silicone transparente dupla face para afixar as caixas de vidro, que
serão encomendadas em vidraçarias;

9 - Um pequeno tubo de cola de silicone para os que desejarem encomendar os vidros das
caixas na vidraçaria, e após colar, tornando o custo menor.

AS DIMENSÕES DOS VIDROS SERÃO:

 Espessura: 3mm;
 Parte frontal e parte de trás: 2 vidros de 11cm na vertical, por 12,5cm na horizontal; 
 Laterais: 2 vidros  de 3cm de largura por 10,7cm de comprimento; 
 Fundo: 2 vidros de 3cm de largura por 3cm de comprimento, ou seja, no formato quadrado. 

OBS.: Na hora da montagem deve-se observar a forma correta dos encaixes.

10  –  Uma  pequena  pasta  em  formato  007  de  plástico  transparente,  que  pode  ser
adquirida a um baixo custo, para transporte do material.


