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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, VEDDAS-CARTE, 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 2010.
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 três 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 dois anos em
abril de 2010 e opera semanalmente também
na região da Avenida Paulista. O VEDDASMÓVEL 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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VEDDAS-CARTE
O VEDDAS-CARTE é um projeto novo,
concretizado em setembro de 2010. Trata-se de
um carrinho de carga com duas rodas
pneumáticas que permite transportar todo o
equipamento multimídia necessário para a
exibição de vídeos em locais públicos.
Ele foi construído totalmente customizado e
adaptado para receber uma caixa de som, um
aparelho de DVD, um monitor, duas baterias
veiculares e compartimentos para transportar
os cartazes.
Com o mesmo objetivo do VEDDAS-MÓVEL que
é a conscientização da população através da
exibição de vídeos que mostram os bastidores
da indústria da exploração animal em locais
públicos da cidade, o VEDDAS-CARTE vem
complementar o projeto sendo uma alternativa
mais econômica e suprindo a necessidade de
acompanhar os ativistas em locais onde o carro
(VEDDAS-MÓVEL) não possa ser estacionado.

Faça chuva ou faça sol, os ativistas do VEDDAS não deixam
de realizar a atividade com a qual se comprometeram!

Todo o investimento necessário
para
a
concretização
do
VEDDAS-CARTE foi obtido de
doações oriundas de ativistas de
todo o país.
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ENDA – Encontro Nacional de Direitos Animais
Bienalmente, 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 2ª edição do ENDA aconteceu em outubro
de 2010. Reuniu 130 ativistas vindos de 13
estados brasileiros (de lugares tão distantes
quanto Acre e Pará) determinados a
capacitarem-se como ativistas, discutirem o
movimento e nutrirem-se em suas diferenças.
Contando com palestrantes nacionais e
internacionais de renome e com a contribuição
de ativistas experientes, como dois tripulantes
das missões Antárticas da Sea Shepherd que
estiveram presentes e a colaboração de
ativistas que estão operando verdadeiras
transformações em suas localidades, o evento
causou um resultado muito positivo entre os
participantes, que além das palestras puderam
também integrar-se em momentos como
passeios, fogueira e deliciosas refeições
veganas.
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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 quatro dias do evento.
Em seis 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
com isso a ONG.

Protesto McDia 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 aos portadores da doença, buscando
assim desviar a atenção sobre a realidade da 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 em
todo o mundo.
Nesse ano, o já tradicional protesto
paulistano contra o McDia Infeliz expandiu e
ganhou ação concomitante em Salvador,
paralelamente ao II Congresso Mundial de
Bioética e Direitos Animais, reunindo
dezenas de ativistas das 5 regiões do país.
A expectativa pelo protesto na região foi tão
grande que pudemos contar com apoio
logístico do Exército Brasileiro para
transportar os ativistas da Universidade
Federal da Bahia até o local do protesto.
www.veddas.org.br / veddas@veddas.org.br
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Outras Atividades
Abaixo-assinado pela preservação da íntegra do artigo 32 da Lei
9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais)
Fevereiro 2010

Atualmente, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) diz:
“Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres,
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.”
O projeto
retirando
acontecer,
que hoje é

do Deputado José Thomaz Nonô pretende dar uma nova redação,
do texto os termos “domésticos ou domesticados”. Se isso
os animais domésticos e domesticados serão excluídos do artigo 32,
o principal instrumento jurídico em defesa dos animais no país.

O Projeto de Lei está pronto para ser colocado em votação pelo Congresso
Nacional a qualquer momento, o VEDDAS está colhendo assinaturas de pessoas
de todo o país para impedir que o PL seja aprovado.

Oficina de Capacitação de Voluntários VEDDAS
Março 2010

Em março de 2010 o VEDDAS realizou a 4ª Oficina de Capacitação de
Voluntários. A programação contou com palestrantes em quatro áreas de
interesse (direito, nutrição, filosofia e meio ambiente), além da troca de
experiências com os voluntários veteranos do grupo. Além das palestras, foi
realizado também um treinamento sobre técnicas de abordagem e estratégias de
argumentação para serem aplicadas com o público nas ruas ou no círculo social
cotidiano de cada um.
Adicionalmente, com o apoio da Surya Brasil, foi realizado um leilão dos produtos
cedidos pela empresa. O valor arrecadado (97 reais) foi revertido aos projetos da
ONG. 48 pessoas participaram da atividade.
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Participação em debate ao vivo na TV Cultura e entrevista ao vivo
no Programa Happy Hour do Canal GNT
Abril 2010

O presidente do VEDDAS, nutricionista
George Guimarães, participou de debate ao
vivo no programa Login da TV Cultura do qual
participou também a nutricionista do Serviço
de Informação da Carne (SIC). O tema foi
“Afinal, a carne faz mal?”.
Coincidentemente, no mesmo dia e horário, houve outra solicitação de entrevista
ao vivo dirigida ao grupo, que foi direcionada ao coordenador do projeto
VEDDAS-MÓVEL, o advogado Hugo Chusyd, que participou, também ao vivo, do
programa Happy Hour no Canal GNT para falar sobre o tema do veganismo.

Sea Shepherd (Nova Iorque, EUA)
Maio 2010

O Presidente do VEDDAS George Guimarães e
outra voluntária do VEDDAS dedicaram uma
semana do seu trabalho à ONG norteamericana
Sea
Shepherd
Conservation
Society à bordo do Steve Irwin, seu principal
navio.
A Sea Shepherd é uma organização
internacional sem fins lucrativos que luta pela
conservação da vida marinha. Sua missão é
acabar com a destruição de habitats e o
massacre da vida selvagem nos oceanos do
mundo, conservando e protegendo espécies e
ecossistemas. É considerada a ONG de
proteção dos mares mais ativa do mundo e
conta com a participação efetiva de milhares
de voluntários em todo o planeta.
A atividade da qual os ativistas participaram
nessa ocasião teve como objetivo preparar o
navio para zarpar em direção ao Mediterrâneo
para combater a pesca ilegal do Atum Azul,
espécie ameaçada de extinção. A presença
dos voluntários do VEDDAS também foi
importante para estreitar laços com ativistas
de outros países.
Todas as despesas de viagem foram custeadas com recursos próprios do Presidente do VEDDAS, não onerando
dessa forma a ONG.
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Protesto em frente ao Consulado Japonês em Nova Iorque, EUA
Maio 2010

O VEDDAS participou em Nova Iorque, EUA
de um protesto organizado por ativistas
locais em frente ao Consulado Japonês
pedindo pelo fim da caça às baleias. Em
1986, a Comissão Internacional Baleeira
(CIB) ordenou uma moratória em todo o
mundo à caça comercial de baleias. O
Japão, apesar de ter aderido à moratória,
segue caçando centenas de baleias todos
os anos, utilizando a brecha na legislação
da CBI, que autoriza a caça em nome da
pesquisa científica com quotas limitadas,
mas no final a carne desses animais é vendida para consumo. Além de jamais
terem publicado uma única pesquisa originada da suposta atividade científica,
diversas denúncias já provaram que o interesse é unicamente comercial.
Participaram do protesto cerca de 30 ativistas.
Todas as despesas de viagem foram custeadas com recursos próprios do Presidente do VEDDAS, não onerando
dessa forma a ONG.

Bazar Vegano em parceria com a Surya Solidária
Maio 2010

Com o objetivo de
arrecadar recursos
para
serem
destinados
às
despesas
iniciais
com a realização
do ENDA 2010, o
VEDDAS realizou,
em parceria com a
Surya Brasil e o VEGETHUS Restaurante
Vegano, um bazar vegano. Entre os expositores estiveram diversas ONGs de
proteção animal. O evento recebeu a visita de 250 pessoas e arrecadou 213
reais. Outras ONGs também foram beneficiadas com o evento.

1ª Oficina de Artesanato VEDDAS
Maio 2010

O VEDDAS organizou uma oficina de artesanato
com o objetivo de criar peças utilizando
material reciclado, para serem utilizadas em
atividades do grupo.
A oficina foi coordenada pela arquiteta, artista
plástica e voluntária do VEDDAS, Susana Priz,
que iniciou o trabalho com uma palestra sobre
“A Relação da Criatividade com o Meio
Ambiente: Conceito de Sustentabilidade dentro
da Sociedade de Consumo”. A oficina foi
realizada em espaço cedido pelo VEGETHUS Restaurante Vegano e contou com a
presença de 35 pessoas.
www.veddas.org.br / veddas@veddas.org.br
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Interação entre o músico norte-americano Moby e os ativistas do
VEDDAS
Maio 2010

O DJ e produtor musical Moby, que é
vegano, esteve em turnê pelo Brasil em
abril deste ano. No dia do show em São
Paulo, Moby reuniu-se com ativistas do
VEDDAS, que compartilham com ele a
mesma causa, para conversar sobre o
movimento pelos direitos animais no Brasil
e no mundo. Foi notável a simpatia e
receptividade do músico com aqueles que
compartilham dos seus ideais. Moby sempre
usa sua exposição para divulgar a causa dos direitos animais, como é exemplo o
álbum de 1996 intitulado “Animal Rights”.

Participação na Feira 100% Animal em Sorocaba, SP
Maio 2010

À convite dos organizadores, o VEDDAS participou da primeira feira em prol dos
animais realizada no município de Sorocaba, organizada pelo Movimento em
Defesa dos Direitos dos Animais (MDDA), com o apoio da Prefeitura Municipal de
Sorocaba. A programação da feira contou com a adoção de cães e gatos,
atividades educativas, atendimento veterinário e exposição de fotos das
atividades de ONGs que atuam na proteção animal.

Participação no II Congresso Mundial de Bioética e Direitos
Animais
Agosto 2010

O Congresso Mundial de Bioética e Direitos Animais é
um evento bienal que ocorre na Universidade Federal
da Bahia. Esse ano teve o objetivo de promover o
debate sobre o futuro ambiental do planeta Terra.
Questões como mudança climática, células tronco,
aborto, vivissecção, educação ambiental, veganismo,
direitos dos animais e muitas outras temáticas foram
discutidas durante os quatro dias de evento,
reunindo palestrantes de vários Estados brasileiros,
juntamente com professores dos continentes norteamericano, europeu e australiano.
O VEDDAS esteve presente representado pelo seu
Presidente
George
Guimarães
que
ministrou
palestras e participou ativamente das discussões no
evento. A ele foi ainda incumbida a tarefa de mediar
a videoconferência com o filósofo Peter Singer. A
mesma mediação foi feita com o filósofo Gary
Francione em sua participação na edição de 2008.
Todas as despesas de viagem foram custeadas com recursos próprios do Presidente do VEDDAS, não onerando
dessa forma a ONG.
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Rede Burger King Vegetariana
Setembro 2010

O presidente do VEDDAS pede em uma carta dirigida ao empresário Jorge Paulo
Lemann, que no início do mês de setembro arrematou a rede Burger King, que
adote um cardápio 100% vegetariano em toda a rede de lanchonetes. A
justificativa para a proposta é pautada na preservação ambiental, na promoção
da saúde humana e no respeito pelos direitos animais.

Protesto SHAC (Stop Huntingdon Animal Cruelty)
Setembro 2010

No dia 24 de setembro de 2010, o Brasil
participou da Semana de Ação da controversa
campanha
internacional
SHAC
(Stop
Huntingdon Animal Cruelty), que pressiona
para o fechamento do maior laboratório de
vivissecção do mundo, a Huntingdon Life
Sciences, que mata 500 animais por dia em
seus laboratórios e tortura outros milhares a
cada
instante.
A
campanha
para
o
fechamento da HLS conta com cerca de 10
protestos semanais em todo o mundo (mais
de um por dia) e agora, pela primeira vez, o
Brasil participa oficialmente da campanha
mundial, que é tida como a campanha de
maior sucesso contra a experimentação
animal.
Marcando o primeiro protesto da
SHAC no Brasil, 30 ativistas pelos
direitos animais reuniram-se na
Avenida Brigadeiro Faria Lima em
São Paulo para protestar em
frente ao escritório da Nomura,
uma empresa que detém 30% das
ações da Fortress Investment
Group, que por sua vez fez um
empréstimo vital à Huntingdon
Life Sciences (HLS), cuja saúde
financeira está em apuros já faz
alguns anos. Diante de um prédio
comercial localizado na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, região nobre da cidade de São Paulo, os ativistas
expuseram ao público e aos vizinhos da Nomura, de maneira muito vocal, onde a
empresa escolhe investir o seu dinheiro: tortura animal e ciência fraudulenta.
Para melhor ilustrar para onde vai o dinheiro investido, foi montado na calçada
em frente ao prédio um aparato multimídia que mostrou a dor e tortura que
acontecem dentro do laboratório HLS e sobre os quais a Nomura e a Fortress
têm responsabilidade direta.
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Outdoor em Santo André, SP
Setembro 2010

Durante o mês de outubro de 2010, quem passou pela Rua Manoel de Nóbrega
(próximo ao número 580), em Santo André (SP), se deparou com a imagem
impactante de um outdoor mostrando diversas cabeças de porcos penduradas
por ganchos ilustrando os animais que são sacrificados para o consumo de sua
carne. Publicado em 27 de setembro de 2010 e inicialmente programado para
ficar por duas semanas, a repercussão foi tamanha, gerando inclusive notícia nos
jornais da cidade, que a sua exibição foi estendida por mais duas semanas.
Iniciativa das ONGS Mountarat e VEDDAS, ambas atuantes na proteção e defesa
dos animais, o objetivo da publicação do outdoor foi gerar no público um
despertar para a realidade daquilo que consomem. Conforme afirma a notícia
publicada em um jornal da região, “o outdoor mostra a realidade da exploração
animal e, por mais chocante que possa parecer, não passa da exposição da
realidade. O nosso objetivo é despertar nas pessoas o interesse em saber mais
sobre a exploração animal, tema sobre o qual cada consumidor tem uma parcela
de responsabilidade”, afirma George Guimarães, presidente do VEDDAS –
Vegetarianismo Ético, Defesa dos Direitos Animais e Sociedade, baseada em São
Paulo.

Protesto na Bienal de Artes de São Paulo
Outubro 2010

Mais de 40 ativistas reuniram-se no dia 02 de outubro de
2010 para protestar o confinamento de três urubus que
“compõem” a “obra-de-arte” do pseudo-artista Nuno
Ramos, acometido por tamanha falta de criatividade ao ter
que recorrer a animais para ilustrar as suas obras que a
sua presença na Bienal chega a ser uma ofensa aos
artistas brasileiros. Usando correntes e algemas (que,
aliás, não foram detectadas pelo sistema de segurança
com revista de bolsas e detectores de metal que a Bienal
ostenta sem sucesso), dois ativistas da ONG VEDDAS
prenderam-se à estrutura adjacente à instalação onde os
urubus estão confinados e aproveitaram a companhia dos
outros ativistas presentes, vindos de várias frentes do
movimento, para informar ao público visitante sobre os
crimes que estavam testemunhando, enfatizando que não
se tratava de mera polêmica ou uma simples crítica à
obra, mas do testemunhar de um crime ambiental que é muito bem definido pela
legislação brasileira. Cinco dias após o protesto, as aves foram libertadas e
devolvidas ao Santuário de aves de onde foram retiradas! O assunto
ganhou repercussão nacional e o VEDDAS atualmente estuda os caminhos para
mover um processo criminal contra o suposto artista.
www.veddas.org.br / veddas@veddas.org.br
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Resposta a Nuno Ramos
Outubro 2010

Em 17 de outubro de 2010, o presidente do VEDDAS
George Guimarães enviou uma resposta ao texto de Nuno
Ramos “Bandeira branca, amor: Em defesa da soberba e
do arbítrio da arte”, publicado no jornal Folha de São
Paulo na mesma data. No texto, George confronta o tom
vitimista do pseudo-artista e dá o recado de que a
exploração animal em “obras de arte” não será mais
tolerado pelos ativistas pelos direitos animais.

Atividade no Dia Mundial Vegano
Novembro 2010

O
Dia
Mundial
Vegano
é
celebrado todo dia 01 de
novembro e foi criado pela
Vegan Society do Reino Unido,
coincidindo com o mês de sua
fundação em 1944. O objetivo
da data é divulgar o veganismo
para a população por meio de
eventos diversos.
Ativistas do VEDDAS foram às ruas munidos com faixas, panfletos e os recursos
audiovisuais proporcionados pelo VEDDAS-MÓVEL e VEDDAS-CARTE para
conversar com a população sobre veganismo e direitos animais. Para ajudar a
dar início à conversa foi distribuído um delicioso bolo vegano.

Reunião com o músico norte-americano Moby
Novembro 2010

Em nova visita ao Brasil, o artista e produtor
musical Moby, que também é um ativista
pelos direitos animais, reuniu-se com o
Presidente do VEDDAS, George Guimarães,
quando conversaram sobre movimento pelos
direitos animais no Brasil e no exterior e
também sobre o seu novo livro “Gristle”,
lançado recentemente e que trata do tema
dos direitos animais. Na ocasião, Moby
conheceu e aprovou o VEDDAS-CARTE,
aparato multimídia que leva às ruas da cidade
a mensagem dos direitos animais por meio de
imagens e som, usando inclusive trilha sonora
composta pelo artista.
Sempre que vem ao Brasil Moby faz questão
de visitar o restaurante VEGETHUS, onde fez
todas as suas refeições durante essa
passagem pelo país, e de apoiar o VEDDAS
de alguma forma. Dessa vez, o que já vendeu
mais de 20 milhões de álbuns em todo o
mundo, autografou um violão que acabara de
ser doado à ONG, o qual será agora
encaminhado para leilão entre os fãs do artista.
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Apresentação no II Encontro Carioca de Direito dos Animais
Novembro 2010

Sediado na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
oportunamente no mesmo prédio em que foi assinada
a Lei Áurea, o II Encontro Carioca de Direitos Animais
teve o objetivo de dar continuidade aos debates
acadêmicos sobre a questão animal no estado do Rio
de Janeiro. O VEDDAS esteve presente representado
pelo seu Presidente George Guimarães, que ministrou
duas palestras, intituladas “Para Sermos Melhores
Ativistas” e “Relatório de Atividades VEDDAS:
inspirando os ativistas locais”. George também
participou das discussões do evento, ao final do qual foi
convidado pela universidade a passar 5 dias no Rio de
Janeiro durante o primeiro semestre de 2011 para
discutir o seu trabalho com professores, alunos e o
público interessado.
Nos dois dias que seguiram o final do evento, George
participou dos protestos internacionais realizados no
Rio de Janeiro em parceria com a ONG internacional
Divers for Sharks, que buscou trazer atenção pública à
questão da matança de tubarões, uma prática
conhecida como finning.
Todas as despesas de viagem foram custeadas com recursos próprios do
Presidente do VEDDAS, não onerando dessa forma a ONG.

Pennywise se apresenta em São Paulo com a camiseta do VEDDAS
Novembro 2010

A banda Pennywise apresentou-se diante de um público
de 3 mil pessoas no Via Funchal em São Paulo.
Zoli Teglas, vocalista vegetariano, vestiu com muita
energia a camiseta do VEDDAS enquanto cantava as
letras altamente politizadas dessa que é uma das
bandas mais expressivas do cenário hardcore
internacional. Nascida na Califórnia e com 22 anos de
história, a banda Pennywise é conhecida por encaixar
letras politizadas e mensagens de protesto em batidas
rápidas.
A banda californiana fez quatro apresentações no Brasil
no início do mês.
No saguão do show em São Paulo, o VEDDAS expôs ao
público vídeos e cartazes sobre o tema dos direitos
animais, além de distribuir seus impressos a todos que
entravam na casa. Encerrado o show, muitas pessoas
quiseram saber mais sobre o tema do trabalho da ONG
da qual o vocalista estava usando a camiseta.
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Ato em observação ao Dia Internacional dos Direitos Animais
Dezembro 2010

Todos os anos, desde 1998, o dia 10 de dezembro é lembrado em todo o mundo
como o Dia Internacional dos Direitos Animais. O VEDDAS organiza protestos
nessa data Desde 2006 (pioneiro na observação da data no Brasil), sendo
seguidamente considerados os maiores e mais contundentes protestos do tipo
realizados no país, tendo reunido 300 pessoas nas ruas da cidade de São Paulo.
Diversos veículos de comunicação costumam divulgar o ato.
Nesse ano, o VEDDAS inovou com um protesto polêmico. No centro de São
Paulo, há apenas 100 metros do prédio da Prefeitura, os ativistas se
posicionaram de maneira respeitosa enquanto seguravam os corpos de animais
explorados pela sua carne ou pele, ou ainda daqueles vitimados pela ciência e
outras formas de exploração animal. Os corpos foram obtidos do descarte da
indústria e de unidades de conservação onde vieram a óbito. Naturalmente,
nenhum animal foi comprado ou gerou qualquer lucro para a indústria da
exploração animal. Enquanto os ativistas seguravam os corpos, outros falavam
ao megafone esclarecendo o motivo do protesto e outros conversavam
diretamente com a população. O VEDDAS-CARTE esteve presente mostrando
imagens que expõem a realidade da exploração animal. Duas equipes de
cinegrafistas estiveram presentes para documentar o ato.
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