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O VEDDAS existe enquanto grupo desde setembro de 2006 e desde abril de 2009
está inscrito sob o CNPJ número 10.843.061/0001-74.
O VEDDAS é uma Organização Não Governamental (ONG) de destaque no
movimento pelos direitos animais no Brasil. Contando exclusivamente com o
trabalho de voluntários e doações espontâneas, o VEDDAS coloca em ação
projetos pioneiros de repercussão nacional e internacional, como é o caso do BAR
VEDDAS, VEDDAS-MÓVEL, Encontro Nacional de Diretos Animais (ENDA) e os
protestos impactantes que realiza.
O VEDDAS trabalha para promover a defesa dos direitos animais e difundir os
argumentos em favor de uma alimentação e estilo de vida livres da exploração
de seres sencientes. Suas atividades abrangem desde a produção e distribuição
direta ao público de materiais informativos até a promoção de campanhas,
eventos, seminários, protestos e outras ações educativas. O VEDDAS também
atua no campo legislativo quando as suas habilidades são consideradas
relevantes para a colaboração com esse processo.
As próximas páginas trazem um relatório com as principais realizações do grupo
em 2009.
Esperamos que esse relatório possa ser útil para delinear e apresentar o escopo
de nossas atividades e para inspirar outros grupos e indivíduos a fazerem ainda
mais em sua luta para terem reconhecidos os direitos dos animais e pela urgente
mudança para uma dieta e modo de vida veganos.
Atenciosamente,
George Guimarães
Presidente
VEDDAS – Vegetarianismo Ético, Defesa dos Direitos Animais e Sociedade
veddas@veddas.org.br
www.veddas.org.br
Telefones: (11) 5585-3475 / (11) 9135-2116
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Projetos Permanentes
BAR VEDDAS
O
BAR
VEDDAS
é
um
trabalho
de
conscientização que leva informação ao
público nas ruas, fazendo um convite à
reflexão. Acontece todos os domingos, desde
agosto de 2007, na Avenida Paulista, altura do
número 1.941 (São Paulo, SP).
Equipados com uma mesa de bar, alguns
cartazes fixados a uma grade, além de muita
disposição para conversar com os pedestres, os
voluntários do VEDDAS fazem contato com o
público, convidando-o para uma conversa sobre
veganismo e direitos animais.
De forma simpática e não-invasiva, os
voluntários treinados (em nossas Oficinas de
Capacitação ou in loco por um voluntário
veterano) buscam passar a mensagem de
maneira adequada ao perfil da pessoa que foi
abordada. Cada interação dura em média 8
minutos.
Ao longo de quase dois anos ininterruptos, o BAR
VEDDAS já tornou-se um ponto de referência de
informação sobre o tema na cidade de São Paulo
e já conscientizou milhares de pessoas sobre o
tema do veganismo e dos direitos animais.

VEDDAS-MÓVEL
O VEDDAS-MÓVEL é um veículo multimídia
que leva a informação à população por meio
da exibição de vídeos que mostram os
bastidores da indústria da exploração animal,
desde a alimentação e o vestuário até o
entretenimento e a experimentação animal.
O VEDDAS-MÓVEL completou um ano em abril
de 2009 e opera semanalmente também na
região da Avenida Paulista. O VEDDAS-MÓVEL
também é utilizado em manifestações, oficinas
e outras ações de contato com o público.
Todo o investimento necessário para a concretização do
VEDDAS-MÓVEL foi obtido de doações oriundas de ativistas de
todo o país, que foram complementadas com recursos próprios
do Presidente do VEDDAS, preservando dessa forma as poucas
reservas de recursos que puderam ser destinadas a outras
atividades do grupo.
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ENDA – Encontro Nacional de Direitos Animais
A cada dois anos, o Encontro Nacional de
Direitos Animais reúne em um único lugar as
pessoas que fazem o movimento pelos direitos
animais no Brasil. Trata-se da maior reunião de
ativistas vindos de diversas partes do Brasil com
o propósito de aprender, debater conviver e
compartilhar com aqueles que fazem a história
da luta pelos direitos animais em nosso país,
fazendo do encontro um fórum para relatar
progressos, discutir táticas e formar redes, além
de ser um importante momento de inspiração
para recarregar o ânimo e avançar na luta pelos
direitos animais. Desse modo, o ENDA tem sido
um berço para o nascimento de iniciativas
importantes que ganham vida nas mãos
daqueles que a partir desse encontro se
motivam, capacitam e inspiram.
A 1ª edição do ENDA aconteceu em 2008 e o
encontro foi considerado pelos participantes
como um marco na história do movimento pelos
direitos animais no Brasil. Reuniu 200 ativistas
vindos de 13 estados brasileiros.
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Animal Rights National Conference
A
Animal
Rights
National
Conference
(Conferência Nacional de Direitos Animais) é
realizada anualmente há quase três décadas nos
EUA. Essa conferência, que é a maior e a mais
antiga do mundo, serve como inspiração para o
ENDA, pois tem na troca de experiências entre os
ativistas o seu maior objetivo. São 90 palestrantes
em 110 palestras durante os 4 dias do evento.
Em cinco anos consecutivos de participação como
palestrante, o VEDDAS já realizou mais de dez
palestras, apresentando aos ativistas estrangeiros
os seus projetos, compartilhando as suas
experiências e discutindo as suas estratégias.
A última edição da Conferência contou com a
participação de 1.200 ativistas vindos dos EUA e de
outros nove países.
Todas as despesas de viagem são custeadas com recursos próprios do
Presidente do VEDDAS, não onerando assim a ONG.

Protesto Mc Dia Infeliz
Todos os anos o VEDDAS realiza um protesto
contra o “McDia Infeliz”, data em que a rede de
lanchonetes realiza uma campanha nacional de
desinformação através da qual busca vincular
sua imagem ao combate ao câncer, o que não
passa de uma grande hipocrisia uma vez que
essa empresa promove uma alimentação que
traz
justamente
as
características
que
promovem a doença.
O protesto tem por objetivo denunciar a hipocrisia dessa rede de lanchonetes
que, enquanto promove uma alimentação que está vinculada à promoção do
câncer, mostra-se muito oportunamente interessada em ajudar a entidades que
legitimamente trabalham para dar suporte a portadores da doença, buscando
assim desviar a atenção sobre a realidade dos fatos sobre a sua atividade
comercial, que além de promover intensamente o consumo de uma dieta rica em
gordura e carboidratos refinados e pobre em fibras e substâncias protetoras,
também fomenta uma indústria que a cada ano explora bilhões de animais
sencientes.
A ação acontece em frente as principais lojas da rede localizadas na Av. Paulista
e Rua Augusta reunindo cerca de 20 a 30 ativistas.
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Protesto em observação ao
Dia Internacional dos Direitos Animais
Todos os anos, desde 1998, o dia 10 de
dezembro é lembrado em todo o mundo como o
Dia Internacional dos Direitos Animais (DIDA).
Em 2009, pelo 4º ano consecutivo, o VEDDAS
organizou
uma
manifestação,
nesse
ano
chamando a atenção da população para a relação
da pecuária com o aquecimento global. Segundo
dados da ONU, o setor pecuarista é o principal
responsável pelo efeito estufa no mundo,
gerando 18% dos gases responsáveis pelo
aquecimento global. O setor de transportes, por
sua vez, arca com apenas 15% das emissões.
A manifestação organizada pelo VEDDAS nessa
data é a maior do tipo realizada no país,
reunindo mais de 300 pessoas nas ruas da cidade
de São Paulo. Diversos veículos de comunicação
divulgaram a ação do último ano, entre eles: R1
(Jornal eletrônico da Rede Record), jornal Folha
de São Paulo, G1, UOL e Terra. Durante a
manifestação, foram distribuídos sete mil
panfletos sobre o tema.
As despesas com as faixas foram custeadas pela Surya Brasil, os panfletos foram custeados pela NUTRIVEG e
VEGETHUS e as outras despesas (bexigas, gás hélio) foram custeadas pela ONG.
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Outras Atividades
Ação pela aprovação do Projeto de Lei que proíbe animais em
circos
Junho 2009

Há mais de uma década, diferentes grupos
dedicados à proteção e defesa animal trabalham
para abolir o uso de animais em circos. Nos
últimos dois anos, tramitou na Comissão de
Educação e Cultura da Câmara dos Deputados o
Projeto de Lei 7.291/2006, que proíbe o uso de
animais em circos em todo o território nacional.
Na véspera da votação, o VEDDAS, representado
por seu Presidente George Guimarães, foi à
Brasília levando o abaixo assinado contendo cerca
de 100.000 assinaturas de cidadãos de todo o país
que declaravam ser contrários à presença de
animais em circos.
Horas antes da votação, o VEDDAS, acompanhado
de ativistas de outros grupos, participou da
discussão para definição do texto substitutivo que,
entre outras questões, previa a exclusão da
proibição de animais domésticos do PL. O
posicionamento dos ativistas foi firme no sentido
de não aceitar negociações com relação a esse
ponto. O texto foi definido, ficando mantido o
posicionamento em relação à proibição da exibição
de qualquer espécie animal em circos.
O PL foi apresentado no Plenário 10 da Câmara
dos Deputados na presença dos ativistas
acompanhados da pilha de assinaturas cuja
entrega foi confiada ao VEDDAS nessa data. O PL
foi aprovado por unanimidade e agora tramita no
Senado Federal.
As passagem aérea foi doada pela Surya Brasil e as outras despesas de viagem foram custeadas pelo
Presidente do VEDDAS, não onerando assim a ONG.

Relatório da Animal Rights National Conference
(apresentação para os ativistas locais)
Outubro 2009

Todos os anos após a participação na Animal Rights
National Conference, o VEDDAS reúne os ativistas
locais para apresentar um relatório sobre o conteúdo
da conferência realizada no exterior. A apresentação
do relatório costuma reunir cerca de 100 ativistas
que atuam em diversos grupos brasileiros.
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Participação na 52ª edição do JOTA (Jamborre On The Air)
Outubro 2009

Nos dias 17 e 18 de outubro, a União dos Escoteiros do Brasil realizou a 52ª
edição do JOTA em que escoteiros do mundo todo se reuniram para falar sobre
meio ambiente. Aqui no Brasil, o Grupo Escoteiro Tibiriçá, lembraram a
importância do vegetarianismo na preservação ambiental. A atividade contou
com a participação de ativistas do VEDDAS, houve palestra, debate, exibição de
filme e almoço vegetariano. Esse foi o primeiro evento escoteiro vegetariano
reconhecido pela União dos Escoteiros do Brasil.

Exposição nas estações do metrô em São Paulo, SP
Outubro 2009

Em parceria com a Prefeitura da Cidade de São
Paulo, o VEDDAS realizou duas exposições no metrô
de São Paulo, uma sobre “Veganismo” e outra sobre
“Animais em Entretenimento” nas estações Santana
e Itaquera, respectivamente. No mesmo período, os
vagões do metrô equipados com televisores exibiram
um breve vídeo produzido pelo VEDDAS com o tema
“Animal Não É Mercadoria”, que chamou a atenção
dos passageiros à questão do consumo da carne.
Devido ao grande fluxo de pessoas no metrô de São
Paulo, essas ações, que tiveram duração de 15 dias,
atingiram literalmente milhares de pessoas.
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Ciclo de palestras em parceria com a
Prefeitura do Município de São Paulo
Outubro 2009

Em parceria com a Prefeitura do Município de São Paulo, o VEDDAS participou da
semana de atividades realizadas durante o 1º Circuito Cultural Animal, evento
com duração de uma semana realizado em comemoração ao Dia Internacional
dos Animais (04 de outubro). Dentre as atividades, esteve um ciclo de palestras
promovidas pelo VEDDAS e abrigadas pelo VEGETHUS Restaurante Vegano,
totalizando oito palestras sobre temas pertinentes à causa animal. Além do ciclo
de palestras, houve ainda uma exposição nas estações do metrô e a exibição de
um vídeo nas telas dos vagões do metrô.

Ato durante o
Festival de Foie Gras em frente à La Brasserie Erick Jacquin
Dezembro 2009

O restaurante La Brasserie Erick Jacquin promoveu
de 08 a 11 de dezembro o festival gastronômico
Semana do Foie Gras.
Poucas pessoas sabem o que se passa por trás
desse alimento tão caro e “requintado”. O foie
gras (foie – fígado, grãs – gordura), ou patê de
fígado de ganso, é na verdade o resultado de uma
prática desumana. Patos e gansos são submetidos
a um processo longo e doloroso com o objetivo de
tornar seus fígados anomalamente engrandecidos
e doentes. A ave é presa entre as pernas do
manipulador, com o pescoço estendido, permitindo
a inserção de um grosso tubo de metal que chega
a medir 40 cm. Em seguida, um motor força o
alimento (cerca de 1 kg por vez) garganta abaixo,
levando-o ao pequeno estômago da ave. Alguns
criadores utilizam elásticos que são colocados em
torno do pescoço para prevenir que a ave vomite o
alimento. Essa tortura é repetida três vezes ao dia
durante um período de três a quatro semanas.
Após esse período o animal é abatido para que seu
fígado doente se transforme em patê.
Ativistas do VEDDAS visitaram o local munidos de
panfletos e cartazes que foram dispostos ao redor
de uma ativista encarcerada em uma pequena
jaula com um tubo que fazia alusão à forma que
são alimentados os gansos criados para a
produção de foie gras. Com esse protesto, o grupo
pode chamar a atenção dos transeuntes e dos
clientes do restaurante sobre a realidade por trás
dessa “iguaria” gastronômica.

Protesto em observação ao Dia Internacional dos Direitos Animais
Dezembro 2009

Veja o relatório na página 5.
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