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A Comunidade Morada da Paz – CoMPaz, foi selecionada para
participar, nos dias 13 e14 de agosto, do Plano Articulado de Pesquisa-Ação.
Parceria entre Ministério da Cultura e a Casa da Arte de Educar/RJ, esta
proposta selecionou 80 pesquisadores dentre ONGS, Lideranças Comunitárias,
Secretarias de Educação e Museus da Região Sul do Brasil para construir
propostas de fortalecimento nas ações integradas entre Cultura e Educação.
O projeto Brechó do Pila esteve na Vila Pimenta, uma tarde
ensolarada, com famílias inteiras participando das atividades e confraternizando. Esse projeto busca
despertar a cooperação, a partilha e a troca.
A Comunidade Morada da Paz – CoMPaz também esteve presente no seminário sobre a
água e a escassez das fontes de energias, consideramos importante continuar o diálogo sobre a
necessidade de uma mudança de atitude nos hábitos comuns de desperdício de alimentos e de água,
por isso, é que estamos chamando a tua atenção! Quando você ler a história a seguir reflita se isso
tudo também não é problema teu.
Em uma fazenda certo dia o fazendeiro comprou uma ratoeira, o rato quando viu ficou
desesperado e foi pedir ajuda para a dona galinha que lhe disse:
- Seu rato que coisa horrível não é… bem, mas eu sinto muito, pois não posso lhe ajudar eu
nem sequer sou rato. Quem sabe se o senhor for falar com o seu porco, talvez, ele sabendo de seu
terrível problema, possa fazer alguma coisa?‼!
E lá foi o rato sem pestanejar falar com o porco.
- Oi seu porco, estou num apuro meu amigo fui falar com a dona galinha e ela disse que o
senhor poderia me auxiliar!
- Diga o que é companheiro.
- Acontece que o Dono da Fazenda comprou uma ratoeira e isso vai acabar comigo. O senhor
poderia me ajudar???‼! – O porco então respondeu.
- Olhe meu amigo eu não posso te ajudar por que nem de queijo eu gosto. Quem sabe se o
senhor for pedir auxilio para a vaca, ela da leite, talvez possa ter alguma coisa que possa fazer.
-Mas e o senhor?! Perguntou desesperado o rato. Bem eu vou orar para o senhor.
Lá foi o rato triste, porém determinado e sem deixar de tentar.
- Oh! Dona vaca estou com problemas sérios e necessito de sua ajuda…
- Diga lá seu rato.
- Dona vaca o dono da fazenda comprou uma ratoeira e quer acabar comigo, a senhora
poderia me auxiliar. A vaca depois de algum tempo respondeu.
- Olhe seu rato eu dou leite, de leite se pode fazer queijo e era isso. Além do mais, sou muito
grande para uma ratoeira eu sinto muito mesmo, mas eu não tenho nada com isso!
O rato desesperado e sem conseguir ajuda saiu para pensar.
Logo pela manhã a ratoeira disparou e pegou o rabo de uma cobra que vinha entrando na
cozinha a dona da fazenda não viu a cobra. A danada da cobra furiosa e com o rabo preso picou a
Dona da Fazenda. Pobre Dona da fazenda que foi parar no hospital. Depois de alguns dias, quando
ela já estava melhor o médico deu alta. Convalescente foi para casa e seguindo as recomendações do
doutor o Dono da fazenda foi ao galinheiro buscou a galinha e mandou-lhe preparar uma canja.
Sabendo de sua melhora os vizinhos foram visitar e o Dono da fazenda fez uma feijoada para
recepcionar. Os parentes de longe também souberam do ocorrido e foram visitar, o Dono da fazenda
mandou prepara então preparar um grande churrasco!!! Será mesmo que nós não temos nada com
isso‼!
Para você que está atento em nossas atividades, divulgue-as. Para você que colabora com a CoMPaz, nossa
GRATIDÃO. E você, que busca algum sentido para sua vida, é hora de levantar‼‼
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