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VEDDAS 

Relatório de Atividades 2011 
 

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 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 de materiais informativos ao público até a promoção 

de campanhas, eventos, seminários, protestos e outras ações educativas. O 
VEDDAS também atua no campo legislativo em colaboração com esse 
processo e articula junto a outros grupos e movimentos sociais para 

expandir e viabilizar o seu escopo de ação. 

As páginas seguintes trazem um relatório com as principais 
realizações da ONG em 2011. Outros relatórios podem ser 
encontrados no endereço http://veddas.org.br na seção Relatórios 

ou ainda na seção Fotos e Vídeos, sendo que há uma seção de fotos 
ou um vídeo para praticamente cada ação relacionada nesse 

relatório. 

Esperamos que o presente relatório possa ser útil para delinear e 

apresentar o escopo de nossas atividades e para inspirar outros grupos e 
indivíduos a realizarem ainda mais em sua luta pelos direitos animais e por 

uma dieta e modo de vida veganos. 

 

Atenciosamente, 
 

 
 
George Guimarães 

Presidente 
 

VEDDAS – Vegetarianismo Ético, Defesa dos Direitos Animais e Sociedade 
CNPJ: 10.843.061/0001-74 
http://veddas.org.br 

veddas@veddas.org.br 
(11) 5585-3475 
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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 

(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 mais de quatro 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. 
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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 três anos em abril de 2011 e opera 

semanalmente na região da Avenida Paulista em São Paulo ou na idade de 

São Bernardo do Campo, onde estão baseados alguns de nossos 

voluntários. 

 

O VEDDAS-MÓVEL também é utilizado em manifestações, oficinas e outras 

ações de contato com o público. 
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VIVA A MATA 

 

 

 

 

 

 

 

O VEDDAS MÓVEL contou em 2011 com a participação ativa de dezenas de 

voluntários ativos e ainda outros que participam esporadicamente a 

atividade. 

Além das suas saídas semanais na região da Avenida Paulista em São Paulo 

ou em São Bernardo do Campo, o VEDDAS-MÓVEL esteve presente em 

outros eventos nos seguintes eventos em 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 Dia Mundial 

Vegano 

1º Festival 

Vegetariano do ABC 

Protestos contra o Novo Código 

Florestal e a construção da 

usina de Belo Monte 
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VEDDAS-CARTE 

O VEDDAS-CARTE foi concretizado em 

setembro de 2010 e 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 de maneira totalmente 

customizada e adaptado para receber uma caixa 

de som, um aparelho de DVD, um monitor, uma 

bateria veicular e três compartimentos para 

transportar os cartazes e panfletos. 

Com o mesmo objetivo do VEDDAS-MÓVEL, que 

é a conscientização da população através da 

exibição de vídeos que são exibidos em locais 

públicos mostrando a realidade dos bastidores 

da indústria da exploração animal, o VEDDAS-

CARTE vem complementar o projeto sendo uma 

alternativa mais econômica e suprindo a 

necessidade de acompanhar os ativistas em 

locais onde o veículo motorizado que compõe o 

VEDDAS-MÓVEL não tem acesso. 
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Palestra sobre a participação na Campanha da Sea 

Shepherd 

16 de abril de 2011 

Palestra realizada no restaurante VEGETHUS, 

por George Guimarães, contou com a 

presença de cerca de 80 pessoas que tiverm a 

oportunidade de conhecer por meio de fotos, 

vídeos  e histórias sobre a sua experência na 

campanha “No Compromise” na Antártida a 

bordo do navio Steve Irwin da Sea Shepherd 

Conservation Society de dezembro de 2010 a 

fevereiro de 2011. 

 

 

Jantar Crudívoro Beneficente 

10 de maio de 2011 

Organizado por uma voluntária do VEDDAS e 

realizado no VEGETHUS Restaurante Vegano, 

o evento beneficiou as ONGs VEDDAS, SAVA, 

ANDA e Rancho dos Gnomos, contando com a 

presença de personalidades como João Gordo 

(Ratos de Porão), Mari Moon (MTV), Japinha 

(CPM 22), Patrícia Max (Cantora), Gabriela 

Veiga (Atriz) e Luiza Mell (Apresentadora) que 

apoiam a causa dos direitos animais. 



 

11 
 

 

Participação no evento Viva a Mata 2011 

20 a 22 de maio de 2011 

A sétima edição do Viva a Mata - mostra de iniciativas 

e projetos em prol da Mata Atlântica reuniu neste ano 

cerca de 90 mil pessoas no Parque Ibirapuera, em 

São Paulo, para comemorar os 25 anos da SOS Mata 

Atlântica, organizadora do evento, e também marcar 

o Dia Nacional da Mata Atlântica  

O Viva a Mata reuniu mais de 100 expositores, 

debates e atrações ligadas ao meio ambiente e à 

sustentabilidade. Além disso, o evento trouxe 

também atividades paralelas e novidades. 

O VEDDAS esteve presente no estande “Fauna e 

Flora”, levando ao público visitante os projetos 

VEDDAS-MÓVEL, VEDDAS-CARTE e BAR VEDDAS, 

além de uma exposição de banners que tratam da 

questão da exploração animal. O Presidente do 

VEDDAS, George Guimarães, participou com duas 

palestras durante o evento. O objetivo da participação 

do VEDDAS foi suscitar com o público e também com 

as organizações ambientais que estavam presentes o 

debate sobre a relação entre a exploração animal e as 

questões ambientais. 
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Virada Sustentável 2011 

04 e 05 de Junho de 2011 

O VEDDAS esteve presente no Mercado 

Municipal de São Paulo durante a Virada 

Sustentável com a LOJA VEDDAS e BAR 

VEDDAS com vendas de produtos e 

distribuição de informação para o público, 

e com duas palestras realizadas por 

George Guimarães, presidente da ONG. 

O evento é foi realizado em parceria com a Associação Brasileira de 

Produtos Artesanais, Naturais e Bem Estar (ABRAPAN), a fim de disseminar 

o consumo consciente e a qualidade de vida entre a população.  

A Virada Sustentável divulgou a questão da sustentabilidade, ampliando as 

informações e esclarecimentos à população, por meio de atividades 

artísticas, culturais e de entretenimento. Foram mais de 300 atividades 

ocorridas na cidade durante o final de semana do evento, entre elas 

exposições, exibição de filmes, oficinas, workshops, peças e shows de 

música, sempre com conteúdos ligados à sustentabilidade e qualidade de 

vida, entre eles o meio ambiente, biodiversidade, direitos humanos, 

mudanças climáticas, mobilidade urbana e lixo, entre outros. 
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VI Evento de Direito Animal da UNESP 

14 a 16 de junho de 2011 

O VEDDAS esteve presente no VI Evento de Direito Animal da 

UNESP Rio Claro. Nesta sexta edição do evento, o presidente do 

VEDDAS, George Guimarães realizou duas palestras, uma 

enfocando a questão dos animais e outra relatando sua 

experiência na campanha em defesa das baleias “No Compromise”, 

a bordo do navio da ONG Sea Shepherd Conservation Society. 

 

Bazar Vegano de Inverno 

10 de Julho de 2011 

Com o objetivo de arrecadar recursos e ampliar o contato com o público, o 

VEDDAS participou em julho do Bazar Vegano de Inverno. Entre os 

expositores estiveram diversas ONGs de proteção animal. O evento recebeu 

a visita de 250 pessoas e arrecadou 893 reais. Outras ONGs também foram 

beneficiadas com o evento. 
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Conferência de Direitos Animais nos EUA 

21 a 25 de julho de 2011 

A Animal Rights National Conference (Conferência 

Nacional de Direitos Animais) é realizada 

anualmente nos EUA há quase três décadas. 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. 

O VEDDAS participou pelo sétimo ano consecutivo 

com palestras na Animal Rights National Conference, que foi realizada entre 

os dias 21 e 25 de julho de 2011 em Los Angeles, Califórnia, EUA. Essa é a 

maior e mais antiga conferência de direitos animais do mundo, reunindo 

anualmente mais de 1.000 ativistas de diversos países em mais de 120 

palestras proferidas por 100 palestrantes durante cinco dias. George 

Guimarães, presidente do VEDDAS, fez duas palestras no evento. 

 

 

 

 

Conferência de Direitos Animais na Nova Zelândia 

22 e 24 de julho de 2011 

No mesmo período, o VEDDAS participou da 

Conferência Nacional de Direitos Animais que 

aconteceu na Nova Zelândia entre os dias 22 e 24 de 

julho, apresentando uma palestra que foi exibida por 

meio de videoconferência, juntamente com a 

parlamentar Marianne Thieme do Partido Animal da Holanda. 
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Participação em Congresso do Ministério Público do 

Meio Ambiente 

04 e 05 de agosto de 2011 

O VEDDAS participou, entre os dias 4 e 5 de agosto, 

do 11º Congresso Brasileiro do Ministério Público de 

Meio Ambiente, no Parque Anhembi, em São Paulo, 

realizado pela Associação Brasileira do Ministério 

Público de Meio Ambiente (AMBRAPA). Sob o tema 

“Desafios da legislação ambiental na sociedade 

contemporânea”, o evento teve como objetivo 

promover a interlocução entre os membros dos 

Ministérios Públicos brasileiros e a sociedade. O 

VEDDAS estava no evento expondo livros relacionados 

aos Direitos Animais para venda e com panfletos para 

informar e conscientizar o público presente. 

 

Rally Vegan Adventure 

28 de agosto de 2011 

Aconteceu em agosto de 2011 o Rally Vegan Adventure no qual 

dezenas de equipes formadas por 5 pessoas cada participaram de 

atividades em meio à natureza na Serra da Cantareira, em São Paulo. 

Organizado por um apoiador do VEDDAS, parte da renda com as inscrições 

evento foram destinadas à entidade. 
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I Congresso Brasileiro de Bioética e Direitos Animais 

15 a 17 de setembro de 2011 

Realizado em Curitiba de 15 a 17 de 

setembro de 2011 pelo Instituto 

Abolicionista Animal (IAA), o I Congresso 

Brasileiro de Bioética e Direitos dos Animais 

contou com mais de 300 inscritos que 

lotaram durante os três dias do evento o 

auditório da sede da Ordem dos Advogados 

do Brasil no Paraná (OAB-PR). Reunindo no 

mesmo ambiente as principais personalidades do meio jurídico que 

trabalham pelos direitos animais (entre eles advogados, procuradores do 

estado e promotores de justiça), acadêmicos e ativistas pelos direitos 

animais, o evento foi uma grande oportunidade para a troca de experiências 

e aprendizado. 

O VEDDAS teve duas participações com 

a palestra "Filosofias Animalistas" que 

integrou o painel "Filosofia Ambiental: 

Correntes Fundamentais do Debate 

Animal" do qual participaram o 

presidente do VEDDAS, George 

Guimarães, e a diretora jurídica do 

VEDDAS, Renata Martins, além da 

mediação do painel "Ativismo e Direitos 

dos Animais". 

O evento foi organizado pelos advogados Tagore Trajano e Danielle 

Rodrigues e contou com dezenas de palestras brilhantes, tendo como 

cerimônia de encerramento uma justa homenagem aos Promotores de 

Justiça Heron Santana, Laerte Levai e Luciano Santana, fundadores do IAA 

em 2006. 
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Apoio ao III SVDK (Semana do Vídeo e Debate 

Katumbaia) 

12 a 15 de Setembro de 2011 

O VEDDAS foi um dos apoiadores do III SVDK, realizado na Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRuralRJ) que teve palestras e exibição de 

vídeos durante os seus 4 dias de programação. 

 

 

Bate papo com ativistas em Florianópolis 

19 de Setembro de 2011 

Aproveitando a proximidade geográfica em 

decorrência do Congresso Brasileiro de 

Bioética e Direitos dos Animais em Curitiba, 

o presidente do VEDDAS atendeu a uma 

solicitação antiga de estar em Florianópolis 

para um bate-papo com os ativistas locais. 

O bate-papo aconteceu no dia 19 de 

setembro de 2011 em uma sala de aula no campus da UFSC. 



 

18 
 

Estiveram presentes dois representantes do VEDDAS e cerca de 20 pessoas 

residentes em Florianópolis. A conversa teve 2 horas de duração com 

muitas perguntas e troca de impressões sobre o movimento pelos direitos 

animais, finalizada com a exibição de vídeos de protestos e intervenções 

realizados pelo VEDDAS nos últimos anos. Encerramos a conversa com o 

desejo de que o grupo de ativistas em Florianópolis possa se fortalecer e 

incrementar a sua atuação na difusão da mensagem dos direitos animais. 

 

1º Festival Vegetariano do ABC 

30 de Outubro de 2011 

O VEDDAS participou do 1º 

Festival Vegetariano do ABC, 

levando o projeto VEDDAS-

CARTE e produtos para venda. O 

evento foi de grande importância 

para divulgar os projetos e ações 

do VEDDAS, além da divulgação 

da VI Oficina de Capacitação para 

Voluntários, que ocorreu três dias 

após o festival. O espaço em que 

o VEDDAS ficou localizado teve 

grande visitação do público 

presente no festival. 
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1º Seminário Amazônico de Direito Animal: conhecer 

para defender! 

30 de Outubro de 2011 

O Presidente do VEDDAS, George 

Guimarães, participou do "1º Seminário 

Amazônico de Direito Animal: conhecer 

para defender!", realizado na 

Universidade Federal do Pará oferecendo 

uma palestra sobre nutrição vegetariana 

e uma oficina de ativismo pelos direitos 

animais. O evento foi organizado pelo grupo VEM (Vegetarianos Em 

Movimento) que há alguns anos atua na capital paraense. 

 

Bazar de Natal da Associação de Proteção Animal “O 

Time do Tigor” 

03 de Dezembro de 2011 

O VEDDAS foi convidado a participar do “Bazar de 

Natal da Associação de Proteção Animal O Time do 

Tigor” com a presença dos seus voluntários e da 

LOJA VEDDAS com produtos para venda, o que é 

sempre uma oportunidade para estreitar os laços 

com outras ONGs 

que atuam na 

mesma causa além 

de ter a 

oportunidade de 

conversar com o 

público presente 

sobre os projetos 

que o VEDDAS 

realiza. 
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VI Bazar Vegano de Final de Ano 

11 de Dezembro de 2011 

Por mais um ano consecutivo o VEDDAS participou do Bazar Vegano de 

Final de Ano com nova oportunidade de venda produtos para arrecadação 

de recursos e ampliação da rede de contatos com o público vegano onde 

encontram-se muitos potenciais voluntários para os projetos da ONG. 

 

Participação na Feira ONG Brasil   

15, 16 e 17 de Dezembro de 2011 

O VEDDAS participou durante 

os dias 15, 16 e 17 de 

dezembro de 2011 da Feira 

ONG Brasil no Expo Center 

Norte (São Paulo, SP), que 

reuniu 500 organizações não-

governamentais de diversas 

áreas vindas de 21 estados 

brasileiros e mais 6 países da 

América Latina para exporem 

seus trabalhos ao público e firmar parcerias entre si. 

O VEDDAS foi a única entidade de 

defesa dos direitos animais de 

tema não restrito (não específica 

a uma única campanha ou espécie 

animal) a estar presente na feira, 

possibilitando colocar o tema dos 

direitos animais em pauta junto 

aos visitantes e expositores. 
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Protestos e 

Intervenções no Brasil 
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Protesto no Consulado do Japão contra Matança de 

Golfinhos 

01 de Setembro de 2011 

O VEDDAS esteve presente em frente ao 

consulado japonês em São Paulo para protestar 

contra o início da temporada de matança de 

golfinhos em Taiji, Japão. Como resultado, 

pudemos informar dezenas de pessoas que 

passavam pela região, inclusive os que dividem o 

mesmo prédio com o consulado japonês e 

conseguimos um encontro com o assistente de 

cultura do cônsul japonês, a quem pudemos 

expressar pessoalmente a nossa indignação e 

assim aumentar a pressão internacional para que 

o governo japonês ponha fim a essa prática. 

 

WEEAC – Protesto Contra a Crueldade Animal 

8 de Outubro de 2011 

O VEDDAS participou ativamente do WEEAC (Evento Mundial pelo Fim da 

Crueldade contra os Animais) que ocorreu no dia 8 de Outubro, reunindo 

em São Paulo aproximadamente 50 pessoas. A concentração ocorreu no 

Obelisco do Parque Ibirapuera, e devido à chuva foi deslocado para o MASP 

(Avenida Paulista). 
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Atividade no Dia Mundial Vegano 

02 de Novembro de 2011 

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 juntamente com participantes 

da VI Oficina de Capacitação para Voluntários 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. 
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Ato no DIDA (Dia Internacional dos Direitos Animais) 

09 e 10 de Dezembro de 2011 

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 até hoje o autor dos 

maiores e mais contundentes protestos realizados no país nessa 

data. 

Nesse ano, o VEDDAS repetiu o polêmico protesto realizado em 

2010, dessa vez dobrando a dose para 2 dias. No centro da 

cidade de São Paulo, há apenas 100 metros do prédio da 

Prefeitura, ativistas do VEDDAS seguraram em seus braços os cadáveres de 

animais explorados por sua carne, pele e secreções, ou ainda daqueles 

vitimados pela ciência e outras formas de exploração animal. 

A mesma cena repetiu-se no dia seguinte 

na Avenida Paulista, onde mais de 30 

voluntários estiveram presentes para o ato 

que teve início às 14 horas e estendeu-se 

até o início da madrugada. 

Enquanto alguns ativistas seguravam os 

corpos dos animais vitimados pela 

indústria da exploração, outros falavam ao megafone ou conversavam 

diretamente com o público presente esclarecendo o motivo do ato. 

O impacto gerado por uma abordagem dessa natureza é sempre muito 

intenso, sendo observadas as reações de maior perplexidade entre todas as 

nossas ações. O VEDDAS-CARTE e o VEDDAS-MÓVEL estiveram presentes 

exibindo imagens que ajudaram a completar a exposição da realidade da 

exploração animal. 

O VEDDAS esclarece que durante o processo de obtenção dos 

cadáveres nenhum animal foi comprado ou qualquer lucro foi 

gerado para a indústria da exploração animal. Todos os 

cadáveres foram obtidos do descarte da indústria ou de 

santuários de animais onde eventualmente vieram a óbito. 
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Protestos e intervenções contra o  

Novo Código Florestal e a  

construção da usina de Belo Monte 
 

1) Protesto na Avenida Paulista, São Paulo, SP 

05 de junho de 2011 

Mais de 2 mil pessoas se 

reuniram na cidade de São 

Paulo no 05 de junho de 

2011, Dia Mundial do Meio 

Ambiente, para protestar 

contra a aprovação do 

Novo Código Florestal e a 

construção da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte. 

A manifestação foi convocada em articulação com outros movimentos 

sociais. O protesto teve 4 horas de duração, com início às 14 horas em 

frente ao MASP e contou com a presença de manifestantes de diversos 

movimentos sociais, entre eles os movimentos ambientalista, indígena, 

estudantil e pelos direitos animais, que durante todo o protesto tiveram a 

liberdade de tomar decisões em relação ao ato e expressar a sua indignação 

da forma que escolheram. 
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2) Protesto na Avenida Paulista, São Paulo, SP 

19 de junho de 2011 

Dando continuidade às 

manifestações contra a 

construção da usina de Belo 

Monte, mais passeata foi 

organizada em São Paulo de 

forma descentralizada por 

indivíduos e entidades 

autônomas. O VEDDAS teve 

participação ativa na organização do ato, o que compreendeu duas semanas 

intensas de trabalho, e em sua execução. 

A família de indígenas Kalapalo de Canarana (MT), quatro jovens Xavante 

de Barra do Garças (MT), dois Suruí de Cacoal (RO), três Guarani de São 

Paulo e dois Guajajaras tomaram a dianteira na marcha que se formou em 

seguida à concentração inicial em frente ao MASP. 
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3) Protesto contra a reforma do Código Florestal e a 

usina de Belo Monte (Los Angeles, Califórnia, EUA) 

25 de julho de 2011 

No dia 25 de julho, 50 

pessoas se reuniram 

em frente ao Consulado 

Brasileiro em Los 

Angeles (Califórnia, 

EUA) para protestar 

contra o Novo Código 

Florestal e a construção 

da Usina de Belo Monte. 

O grupo composto majoritariamente por cidadãos estadunidenses 

expressaram a sua indignação em relação a essas duas questões que 

ameaçam severamente o meio ambiente com impacto global além de 

causarem incalculáveis prejuízos sociais às populações que habitam nas 

regiões afetadas. 

Esse protesto internacional integra os protestos nacionais dos quais o 

VEDDAS vem participando ativamente da organização e que no Brasil já 

levou milhares de pessoas às ruas. 

 

 

V
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4) Protesto na Avenida Paulista, São Paulo, SP 

17 de julho de 2011 

Depois de duas horas de protesto, no dia 17 de julho, 3 mil manifestantes 

realizaram um sit-in na Avenida Paulista em protesto à construção da usina 

de Belo Monte e as tentativas de alterações no Código Florestal. 

 

5) Intervenção em palestra sobre a construção da 

Usina de Belo Monte 

09 de Agosto de 2011 

Durante palestra da empresa 

Norte Energia (concessionária 

das obras de construção da 

usina hidrelétrica Belo Monte) 

realizada em 11 de agosto na 

feira Construction Expo 2011, 

em São Paulo, oito ativistas 

interromperam, por oito 

vezes, a apresentação do 

engenheiro Luiz Rufato sobre 

as obras da usina. 

De maneira coordenada, os 

manifestantes levantaram-se, 

um por vez, em intervalos 

programados de 5 minutos e 

usaram a sua voz para expor 

e fazer questionamentos ao 
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palestrante e à empresa sobre os impactos 

socioambientais da obra. O tempo de fala 

de cada um só foi limitado pelo tempo que 

puderam resistir à expulsão realizada com 

o uso de força pelos seguranças da feira, 

que aumentaram em número no decorrer 

dos 35 minutos de duração da ação, 

mostrando-se bastante tensos diante do desconhecimento de qual membro 

da plateia com 150 congressistas seria o próximo a causar a interrupção. 

 

6) Intervenção no Seminário “A Reforma do Código 

Florestal” com a presença do Deputado Federal Aldo 

Rebelo e da Senadora Katia Abreu 

15 de Agosto de 2011 

Durante o seminário “A Reforma do Código 

Florestal” realizado na FIESP (Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo) em 15 de 

agosto de 2011, o Deputado Federal Aldo 

Rebello, relator do texto do Novo Código Florestal 

e a Senadora Kátia Abreu, Presidente da 

Confederação Nacional da Agricultura, tiveram 

suas falas interrompidas por dois ativistas que os 

questionaram acerca da insensatez da proposta 

do Novo Código Florestal, recentemente 

aprovado na Câmara dos Deputados e que agora 

tramita no Senado Federal. 

Os ativistas expuseram uma série de 

questionamentos até que foram arrastados pelos 

seguranças para fora do salão no prédio da FIESP 

na Avenida Paulista (São Paulo, SP), onde ocorria 

o evento. Outros três ativistas aguardaram para 

expor os seus questionamentos ao final da 

palestra, que era transmitida ao vivo pelo canal 

da FIESP na internet e que contava com a 

presença de diversos veículos de imprensa. 
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7) Protesto na Avenida Paulista, São Paulo, SP 

20 de agosto de 2011 

Pela primeira vez em toda a história de 

protestos na Avenida Paulista, fogueiras foram 

acesas no meio da Avenida, sendo uma no 

cruzamento com a Rua Haddock Lobo e outra na 

Alameda Tietê, em frente à sede do IBAMA. Duas 

mil pessoas, inclusive mais de uma centena de 

indígenas que vieram para a cidade, marcharam 

durante duas horas sob chuva constante. 

 

 

 

 

 

O VEDDAS participou ativamente da 

organização nas semanas que antecederam ao 

protesto, facilitando a visita dos Caciques Megaron 

Txucarramae e Yabuti Metyktire, sobrinhos do 

Cacique Raoni, que vieram do Xingu para participar 

do protesto, além do transporte de mais de 100 

indígenas que moram em comunidades próximas a 

São Paulo. Em parceria com o VEGETHUS, Bolsa de 

Alimentos e Movimento Slow Food, o VEDDAS 

facilitou a distribuição de refeições aos mais de 100 

representantes indígenas que foram trazidos para o 

protesto com auxílio logístico do VEDDAS, que 

intermediou a doação de uma ONG internacional 

que viabilizou seu transporte. 
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9) Protestos contra Belo Monte pelo mundo 

20 de Agosto de 2011 

O VEDDAS esteve representado nos protestos mundiais contra a construção 

da usina de Belo Monte que ocorreram em Toronto (Canadá), Los Angeles 

(EUA) e Nova Iorque (EUA), além 

de ter articulado para que outros 

grupos realizassem protestos em 

outras cidades pelo mundo e 

também no Brasil. O protesto de 

Los Angeles foi noticiado por uma 

rede de TV local com a participação 

do Presidente do VEDDAS, George 

Guimarães, que concedeu uma 

entrevista em vídeo à distância. 
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9) Palestra e entrevista com os Caciques Megaron e 

Yabuti 

21 de Agosto de 2011 

Em parceria com a VEGETV e Nesh Produções, o VEDDAS realizou a 

gravação de uma entrevista com os Caciques Txucarramae Megaron e 

Yabuti Metyktire, sobrinhos do lendário Cacique Raoni, que também 

ofereceram uma palestra no restaurante VEGETHUS para falar sobre a luta 

que vem sendo enfrentada pelos povos do Xingu ao longo das últimas 

décadas. O cacique Megaron Txucarramae foi exonerado do seu cargo da 

FUNAI poucas semanas depois de ter concedido essa entrevista que criticou 

duramente o governo, a FUNAI e o IBAMA pela sua omissão com relação 

aos povos indígenas no processo de licenciamento da obra. 
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10) Brazilian Day em Nova Iorque (EUA) 

03 e 04 de Setembro de 2011 

Uma ação educativa sobre Belo Monte foi realizada em Nova Iorque por 

colegas estadunidenses dos grupos FAUNN e WAR nos dias 03 e 04 de 

setembro de 2011 durante o Brazilian Day, evento anual que nesse ano 

reuniu 1,5 milhão de pessoas. 

Foram distribuídos 2 mil panfletos produzidos pelo VEDDAS em português e 

inglês, além da exibição de pôsteres e muita conversa com o público 

visitante sobre a ameaça representada pela construção da usina de Belo 

Monte. 
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11) Intervenção em Palestra sobre Código Florestal 

de Aldo Rebelo na Universidade Mackenzie em São 

Paulo. 

07 de Outubro de 2011 

Três integrantes do VEDDAS e representantes do “Movimento Brasil pelas 

Florestas”, participaram da intervenção na palestra do deputado Aldo 

Rebelo na Universidade Mackenzie, onde houve expulsão e truculência dos 

seguranças particulares durante a intervenção em palestra que objetivava 

enaltecer os supostos "benefícios" que a proposta de revisão do Código 

Florestal Brasileiro promete para o país. 

 
 

12) Acampa Sampa / Ocupa Sampa 

15 de Outubro de 2011 

O VEDDAS teve participação ativa na organização do 

acampamento que teve início no dia 15 de outubro 

sob o Viaduto do Chá em São Paulo. Entre outras 

demandas, pelo julgamento das ações contra a usina 

de Belo Monte que estão paradas no TRF-1, pelos 

direitos dos povos indígenas, pelo direito da natureza, 

10% do PIB para educação e pela democracia direta. 

A alimentação nos primeiros dias foi possível graças a 

doações de alimentos que foram recebidos e 

preparados no restaurante VEGETHUS, distribuídos 

com a ajuda de voluntários. Todas as decisões no 

acampamento foram tomadas por consenso em 

assembleias realizadas diariamente. O VEDDAS 

deixou de participar dos processos para poder focar 

em outras atividades e o Acampa Sampa seguiu rumo próprio. 
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13) Ato em frente ao Tribunal Regional Federal  

(TRF-3) durante o julgamento no TRF-1 em Brasília 

da Ação Civil Pública do Procurador Felício Pontes 

contra a usina de Belo Monte 
17 de Outubro de 2011 

 

Durante o julgamento da ação do Procurador Felício Pontes no Tribunal 

Regional Federal em Brasília, no dia 17 de Outubro, alguns integrantes do 

VEDDAS protestaram em frente ao Tribunal Regional Federal em São Paulo 

demandando que os direitos constitucionais dos povos indígenas que 

habitam a região do Rio Xingu sejam respeitados. 
 

14) Novo ato em frente ao Tribunal Regional Federal  

(TRF-3) durante o julgamento no TRF-1 da Ação Civil 

Pública do Procurador Felício Pontes 

contra a usina de Belo Monte 
26 de Outubro de 2011 

Cerca de 90 ativistas, entre eles voluntários do 

VEDDAS, representantes do Movimento Brasil Pelas 

Florestas e indignados do Acampa Sampa manifestaram-se em frente ao 

TRF-3 em São Paulo no momento do julgamento da Ação Civil Pública do 

Procurador Felício Pontes contra a usina de Belo Monte pedindo por uma 

decisão favorável aos povos indígenas, que não foram ouvidos durante o 

processo de licenciamento da obra. Outra reivindicação foi pelo afastamento 

do juiz federal Sebastião Fagundes de Deus do 

processo em questão pelo seu envolvimento no 

passado com a Eletronorte, concessionária da usina de 

Belo Monte e da qual ele por muitos anos foi advogado, 

sendo ela a empresa ré no processo em questão. 
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15) Ação Popular Contra Belo Monte 

Novembro de 2011 

O VEDDAS e o Instituto de Justiça Ambiental, em parceria com o Movimento 

Brasil Pelas Florestas, deram início a uma campanha de efetividade da 

legislação ambiental brasileira por meio de incentivo a ações populares 

(jurídicas) contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. A Ação 

Popular é um instrumento legal que está ‘a disposição de qualquer cidadão 

para acionar o poder judiciário quando houver ato lesivo ou risco de lesão a 

patrimônio da União, nesse caso, ao meio ambiente. Os advogados 

voluntários prepararam o texto da ação e o VEDDAS está colhendo as 

procurações e documentos dos interessados em entrar com a Ação Popular 

contra a construção da usina de Belo Monte. 

16) Protesto na Avenida 

Paulista pela não aprovação 

da reforma do Código 

Florestal no Senado 

03 de Dezembro de 2011 

Realizado em parceria com o Movimento 

Brasil Pelas Florestas, o "Ato pela não 

aprovação da reforma do Código 

Florestal no Senado" foi chamado com 

apenas três dias de antecedência, após o 

anúncio do adiamento da votação do texto no Senado Federal, e percorreu 

um trecho da Avenida Paulista, em São Paulo. Dias depois, graças à pressão 

da sociedade civil, o Senado Federal anunciou mais uma vez que a votação 

seria adiada com nova data no início de 2012. 
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17) Protesto na Avenida Paulista, São Paulo, SP 

17 de Dezembro de 2011 

Em mais uma parceria com o 

Movimento Brasil Pelas Florestas, 

foi realizado o último protesto do 

ano contra a construção da usina 

hidrelétrica de Belo Monte e a 

reforma do Código Florestal 

Brasileiro, dois temas aos quais 

o VEDDAS dedicou boa parte da 

sua energia durante o segundo 

semestre desse ano. 

Grupos indígenas foram 

convidados a estarem 

presentes e participaram 

de todo o protesto 

juntamente com as mais 

de 2 mil pessoas que 

reuniram-se no vão livre 

do MASP e durante 2 

horas marcharam até a 

Praça da República. 
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Durante o trajeto, em 

uma intervenção não 

anunciada, o cruzamento 

da Avenida Paulista com 

a Rua Augusta foi fechado 

durante 10 minutos para 

a construção de uma 

“barragem” simbólica, 

momento em que o público deitou no 

chão para ter as silhuetas dos seus 

corpos pintadas no asfalto, simbolizando 

a morte da floresta e dos povos e animais 

que nela habitam. 

Além da pintura dos corpos, 

palavras de ordem foram 

registradas no asfalto desse 

importante cruzamento da 

cidade de São Paulo.  
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Protestos 

no Exterior 
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Protesto contra o uso de animais em circos 

Los Angeles, Califórnia, EUA 

20 de Julho de 2011 

O Ringling Bros. Circus, que se 

apresentava em Los Angeles durante 

o mês de julho, recebeu um dos 

maiores protestos contra circos já 

realizado nos EUA. Cerca de 200 

ativistas estiveram presentes para 

educar o público que pretendia visitar 

o circo sobre o que acontece nos 

bastidores quando os animais estão 

distantes da música e das luzes. 

Protesto contra a vivissecção 
Los Angeles, Califórnia, EUA 

25 de Julho de 2011 

Um protesto na Universidade da Califórnia em 

Los Angeles (UCLA) reuniu mais de 100 ativistas 

em plena segunda-feira, que marcharam pelo 

campus denunciando a falácia científica dos 

experimentos realizados com primatas nos 

muitos laboratórios dessa universidade. Na 

noite do sábado anterior, as residências de dois 

vivisseccionistas que atuam na UCLA foram visitadas por cerca 

de 50 ativistas que expuseram à vizinhança as práticas 

hediondas cometidas por seus vizinhos. Na mesma noite, 

também foram visitadas as residências de dois executivos que 

trabalham para empresas que contratam os “serviços” de 

experimentação animal da Huntingdon Life Sciences, o maior 

laboratório de vivissecção do mundo onde 500 animais são 

torturados e mortos a cada dia. 

O VEDDAS esteve presente nesses 

protestos, que foram ostensivamente 

acompanhados pela polícia de Los Angeles, 

conhecida pelo seu histórico de repressão aos 

ativistas pelos direitos animais naquele país. 
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Protesto contra a reforma do Código Florestal e a 

usina de Belo Monte (Los Angeles, Califórnia, EUA) 

25 de Julho de 2011 

No dia 25 de julho, 50 pessoas se 

reuniram em frente ao Consulado 

Brasileiro em Los Angeles 

(Califórnia, EUA) para protestar 

contra o novo Código Florestal e a 

construção da usina de Belo 

Monte. O grupo, composto 

majoritariamente por cidadãos 

estadunidenses, expressou sua 

indignação em relação a essas duas questões que ameaçam severamente 

ao meio ambiente em escala global, além de causarem incalculáveis 

prejuízos sociais às populações que habitam nas regiões afetadas. 

Esse protesto internacional integra os protestos nacionais dos quais o 

VEDDAS vem participando ativamente da organização e que no Brasil já 

levou milhares de pessoas às ruas. 
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Protestos contra Belo Monte pelo mundo 

20 de Agosto de 2011 

O VEDDAS esteve representado nos protestos mundiais contra a construção 

da usina de Belo Monte que ocorreram em Toronto (Canadá), Los Angeles 

(EUA) e Nova Iorque (EUA), além de 

ter articulado para que outros 

grupos realizassem protestos em 

outras cidades pelo mundo e 

também no Brasil. O protesto de Los 

Angeles foi noticiado por uma rede 

de TV local com a participação do 

Presidente do VEDDAS, George 

Guimarães, que concedeu uma 

entrevista em vídeo à distância. 
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Brazilian Day em Nova Iorque (EUA) 

03 e 04 de Setembro de 2011 

 

Uma ação educativa sobre Belo Monte foi realizada em Nova Iorque por 

colegas estadunidenses dos grupos FAUNN e WAR nos dias 03 e 04 de 

setembro de 2011 durante o Brazilian Day, evento anual que nesse ano 

reuniu 1,5 milhão de pessoas. Foram distribuídos 2 mil panfletos produzidos 

pelo VEDDAS em português e inglês, além da exibição de pôsteres e muita 

conversa com o público visitante sobre a ameaça representada pela 

construção da usina de Belo Monte. 
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 OUTRAS 

ATIVIDADES 
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Participação na Campanha “No Compromise” da Sea 

Shepherd Conservation Society 

22 de dezembro de 2010 a 05 de janeiro de 2011 

Há pouco menos de dois anos, o Presidente 

do VEDDAS, George Guimarães, alistou-se 

para participar da campanha contra a caça 

de baleias na Antártida, dispondo-se a 

tripular o Steve Irwin, o único navio 

operando nessa campanha na época. 

Desde 2008, a frota operando na campanha 

Antártica aumentou em duas embarcações e 

com isso o número total de tripulantes 

aumentou de 35 para 90 voluntários vindos 

de 22 países Em abril de 2010 se voluntariou 

para auxiliar na preparação do navio para a 

campanha Blue Rage, que combateria a 

pesca ilegal de Atum Azul no Mediterrâneo. 

Para essa primeira edição da campanha, o 

navio foi preparado em Nova Iorque, onde durante os cinco dias em que 

trabalhou no navio pode conhecer a tripulação e se familiarizar com os 

trabalhos realizados. 

Em dezembro de 2010 a Sea Shepherd deu 

início à campanha “No Compromise”, zarpando 

rumo à Antártida com três navios, um 

helicóptero, três barcos pequenos e uma 

tripulação corajosa e determinada composta por 

88 ativistas vindos de 22 países. A campanha de 

2010-2011 foi a mais eficiente de todas as 

campanhas já realizadas e George Guimarães a 

tripulou durante 46 dias a bordo do Steve Irwin, 

principal navio da frota da Sea Shepherd que, 

juntamente com os navios Bob Barker e Gojira, 

enfrentaram a frota japonesa de caça a baleias. 
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Durante os primeiros dias, George trabalhou no convés 

do navio em atividades de limpeza e manutenção, além 

de tarefas como o lançamento do barco Delta. Em 

poucos dias foi transferido para a Ponte de Comando, 

onde atuou como assistente – é da Ponte de Comando 

do Steve Irwin que o Capitão Paul Watson comanda 

toda a frota. 

A lista de adversidades 

enfrentadas e conquistas 

obtidas é rica e extensa, mas a grande conquista 

é que o governo japonês ordenou o retorno da 

frota baleeira na metade da campanha, 

justificando que não são capazes de caçar 

enquanto a Sea Shepherd está presente. A frota 

baleeira não caçou no início da temporada 

quando foi localizada pela Sea Shepherd, caçou 

em ritmo reduzido em momentos posteriores e, 

40 dias depois de ter sido localizada, não caçava 

mais uma baleia sequer. Diante da impotência de atuar na presença da 

frota da Sea Shepherd, decidiram retornar para casa tendo caçado menos 

de 15% da sua cota auto estabelecida, o que significa que cerca de 850 

baleias foram salvas graças a essa campanha. 

O relato completo sobre a experiência de George Guimarães na campanha 

para salvar baleias na Antártida pode ser lido acessando seu Diário de 

Bordo no endereço http://guerragelida.blogspot.com (com muitas fotos e 

vídeos). 

http://guerragelida.blogspot.com/
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Campanha contra a liberação dos maus-tratos (Artigo 

32 da Lei Federal 9.605/98) 

Há anos tramita na Câmara Federal um projeto de lei que quer, na prática, 

liberar os maus-tratos aos animais domésticos e domesticados, iniciativa 

que tem por trás empresários que exploram animais para o entretenimento 

e atingirá cães, cavalos, bois, galos, entre outros. 

O VEDDAS, em parceria com o Grupo Olhar Animal, disponibilizaram 

petições física e eletrônica e chamou para que a população envie 

mensagens aos deputados expressando o seu repúdio ao projeto de lei 

4548/98 que tramita atualmente na Câmara dos Deputados em Brasília. 

A tramitação do PL está sendo acompanhado de perto pelo VEDDAS e Olhar 

Animal que já conseguiram por meio da intervenção de parlamentares 

favoráveis à causa animal, 

nomeadamente a Deputada 

Janete Rocha Pietá, por 

duas vezes em 2011 que o 

PL fosse retirado da pauta 

de votação no Plenário da 

Câmara, além de outros 

desfechos relatados nesse 

relatório anual. 
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Oficina de Capacitação de Voluntários VEDDAS 

03 de abril de 2011 

Em abril de 2011 o VEDDAS realizou a 5ª Oficina de Capacitação de 

Voluntários. A programação contou apresentação geral do trabalho 

desenvolvido, treinamento de técnicas de abordagem e estratégias de 

argumentação para serem aplicadas com o público nas ruas ou no círculo 

social cotidiano de cada um, treinamento prático nos projetos VEDDAS-

MÓVEL, VEDDAS-CARTE e BAR VEDDAS, além da troca de experiências com 

os voluntários veteranos do grupo. 

 

ENVOLVE (Encontro de Voluntários VEDDAS) 

02 de Julho de 2011 

A primeira edição do encontro de Voluntários VEDDAS desse ano teve como 

objetivo permitir uma maior integração entre os voluntários onde eles 

puderam expressar as suas expectativas, satisfações e insatisfações, além 

de ter sido uma oportunidade para planejar as atividades para o segundo 

semestre do ano. O encontro contou com dinâmicas de grupo que foram 

conduzidas pelo psicólogo Giuliano Silva, voluntário da ONG. 
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Orientação a aluna da Universidade PUC-SP 

Agosto de 2011 

O VEDDAS prestou orientação a uma aluna do curso de Psicologia da PUC-

SP que pretendia fazer o pedido de Objeção de Consciência em aulas que 

utilizam animais. Em agosto de 2011 a aluna obteve êxito na defesa do seu 

direito de realizar aulas substitutivas à experimentação animal. A orientação 

foi prestada por Luis Martini, Diretor de Assuntos Acadêmicos do VEDDAS, 

em conjunto com George Guimarães, Presidente da entidade. 

 

Reunião com a Deputada Janete Rocha Pietá 

08 de Agosto de 2011 

O Presidente do VEDDAS, George 

Guimarães, juntamente com Maurício Varallo do 

grupo Olhar Animal, reuniram-se com a 

Deputada Federal Janete Rochá Pietá (PT/SP), 

que recentemente tornou-se vegetariana e está 

disposta a colaborar atuando em prol dos 

animais no legislativo federal. Os dois 

representantes do movimento de defesa animal expuseram a sua visão 

sobre a legislação atual em favor dos animais, suas falhas e tendências. A 

parlamentar, que já tem atuação firmada em outros movimentos sociais, 

colocou-se à disposição para levar adiante projetos de lei que visem a 

proteção e defesa dos animais. 

 

ENVOLVE (Encontro de Voluntários VEDDAS) 

01 de Outubro de 2011 

A segunda edição do ENVOLVE (Encontro de 

Voluntários VEDDAS) contou com a presença de 20 

voluntários ativos e teve como objetivo planejar as 

ações da ONG para os próximos meses e avaliar as 

que estão atualmente em andamento. 
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Audiência com Marco Maia, Presidente da Câmara dos 

Deputados 

04 de Outubro de 2011 

No dia 04 de outubro, Dia 

Internacional dos Animais, 

George Guimarães e outros 

representantes do movimento 

de proteção e defesa animal 

foram recebidos em Brasília 

para uma audiência com o 

Deputado Marco Maia, 

Presidente da Câmara dos 

Deputados, para solicitar a 

inclusão na pauta de votação do projeto de lei que proíbe o uso de animais 

em circos (PL 7291/06) e a retirada da pauta de votação (sempre que for 

solicitada a inclusão) do projeto de lei que descriminaliza os maus-tratos a 

animais domésticos e domesticados (PL 4548/98).  

O presidente do VEDDAS, George Guimarães, pediu ao Deputado Marco 

Maia (que a qualidade de Presidente da Câmara tem o poder de determinar 

quais projetos de lei vão para a pauta de votação) que não seja votado o 

Projeto de Lei 4548/98, que descriminaliza os maus-tratos a animais 

domésticos. O projeto, que exclui esse item da Lei dos Crimes Ambientais 

(9.605/98), já passou pelas comissões permanentes e está pronto para a 

pauta no Plenário da Câmara dos Deputados. A Constituição Federal já 

garante indistintamente a proteção a todos os animais sem diferenciar se 

são nativos, exóticos, domésticos ou domesticados. Essa proposta de 

alteração é um ato inconstitucional que vem atender somente aos 

interesses da indústria de rodeios, vaquejadas, entre outras, aquelas que 

vêm sofrendo justamente proibições por maus-tratos a animais domésticos 

e domesticados. 

http://veddas.org.br/projetos-e-campanhas/118-artigo32.html
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A presença da ONG VEDDAS nessa 

audiência foi possível graças ao 

convite da deputada Janete Rocha 

Pietá (PT/SP), que acompanhou a 

entrega de documento atestando para 

as mais de 130.000 assinaturas 

colhidas por diversas ONGs nacionais 

pedindo pela proibição da exibição de 

animais em circos. Também foram entregues as quase 90.000 assinaturas 

colhidas pelo grupo Olhar Animal e pela ONG VEDDAS pedindo a não 

aprovação do projeto de lei que descriminaliza os maus-tratos a animais 

domésticos. O Presidente da Câmara dos Deputados também recebeu uma 

cópia do parecer jurídico elaborado pelos professores de direito Daniel 

Braga Lourenço e Fábio de Oliveira a pedido do Olhar Animal e VEDDAS 

sobre a inconstitucionalidade do referido projeto de lei. Uma cópia de todos 

os documentos referidos foi protocolada na Secretaria da Presidência da 

Câmara na mesma data. 

 

Encontro com Eduardo Jorge, Secretário do Verde e 

do Meio Ambiente 

20 de Outubro de 2011 

Comissão da Acampada em São 

Paulo designada para encontro 

com Eduardo Jorge, Secretário 

do Verde e do Meio Ambiente, 

buscando uma solução para a 

questão da proibição municipal 

para a montagem das barracas 

do “Ocupa Sampa”. 
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Oficina de Capacitação de Voluntários VEDDAS 

02 de Novembro de 2011 

No feriado de 02 de novembro foi realizada a VI Oficina de 

Capacitação de Voluntários VEDDAS, contando com a 

participação de 35 novos voluntários, além dos voluntários 

veteranos que também participaram da programação. Depois de 

4 horas de conteúdo teórico durante a manhã, os voluntários 

participaram de um treinamento prático que se beneficiou da 

atividade em observação do Dia Mundial Vegano no qual os 

voluntários puderam participar do contato com o público através 

dos projetos VEDDAS-MÓVEL, VEDDAS-CARTE e BAR VEDDAS enquanto 

trocavam experiência com os voluntários veteranos. 

 


