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O VEDDAS-MÓVEL e VEDDAS-CARTE contam com a sua colaboração

O VEDDAS-MÓVEL e VEDDAS-CARTE contam
com a sua colaboração

O VEDDAS-MÓVEL (veículo multimídia motorizado que leva a mensagem dos direitos
animais às ruas de São Paulo) em breve completará três anos e precisa da sua ajuda
para continuar levando a mensagem dos DIREITOS ANIMAIS para a população.

Graças ao empenho e organização dos nossos voluntários dedicados, milhares de
pessoas já foram tocadas por meio do contato com os vídeos exibidos pelo VEDDASMÓVEL, que agora tem 2 necessidades:

1) A sua presença como voluntário para ajudar-nos a tocar ainda mais pessoas
nas ruas. Case você deseja se voluntariar, escreva para veddas@veddas.org.br e
passaremos todas as informações, inclusive a data da próxima Oficina de Capacitação
de Voluntários que deverá ocorrer em meados do mês de abril. Isso vale não apenas
para o VEDDAS-MÓVEL, mas também para os outros projetos fixos semanais:
VEDDAS-CARTE e BAR VEDDAS!
Veja aqui dois vídeos que mostram nossos projetos fixos em plena interatividade com o
público nas ruas:
VEDDAS-MÓVEL (abril de 2008): http://www.youtube.com/watch?v=nmFDnM2Fa_Y
VEDDAS-CARTE (março de 2011): http://www.youtube.com/watch?v=NW03VyMmKxg
As atividades do VEDDAS são tão eficientes quanto o número de voluntários dispostos a Eder
algumas horas do seu tempo por mês. Participe! Você se sentirá gratificada/o.
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2) A sua ajuda financeira para comprar uma nova TV, agora de LCD, aposentando a pesada e
antiga TV, o que aumentará o tempo de duração da bateria e melhorará o contraste para uso sob a luz
do dia. Com 3 anos de uso, o VEDDAS-CARTE também está precisando de um check-up geral: troca
de óleo, alinhamento de rodas, construção da estrutura que sustentará a nova TV, novos cabos, novo
carregador de bateria... O orçamento incluindo a TV e toda a manutenção que não pode mais ser
adiada está previsto em R$ 2.000,00.
Para dar início à campanha de arrecadação, eu acabo de fazer uma doação pessoal de R$ 500,00 e
convido a todos os que acreditam no poder de transformação que desse instrumento de
conscientização popular a doarem 5, 10, 20, 50, 100 reais ou quanto você puder doar.
Para doar é muito fácil: basta acessar o site PagSeguro e fazer a sua doação com cartão de crédito
ou boleto bancário: http://pagseguro.uol.com.br/security/webpagamentos/webdoacao.aspx?email_cobranca=pagseguro@veddas.org.br
Você pode ainda fazer um depósito diretamente na conta corrente do VEDDAS: Bradesco / ag: 01082 / conta corrente: 0193122-9 em nome de VEDDAS Vegetarianismo Ético, CNPJ: 10.843.061/000174 (ao efetuar o depósito, queira por gentileza envia um e-mail para secretaria@veddas.org.br para
que possamos providenciar a emissão e envio do recibo de doação).
Lembramos que o VEDDAS tem despesas fixas que vão além das mencionadas nessa ocasião
especial. Veja como você uma doação mensal é usada na manutenção das nossas atividades
semanais de conscientização sobre o veganismo e os direitos animais acessando:
http://veddas.org.br/colabore/

Nota: Fizemos em setembro de 2010 uma campanha de arrecadação para comprar uma TV LCD para o VEDDAS-MÓVEL
e também todos os equipamentos necessários para a montagem do VEDDAS-CARTE, mas o valor arrecadado foi inferior
ao total necessário e com isso decidimos priorizar a montagem do VEDDAS-CARTE e adiarmos a compra da TV. Agora
chegou a hora!

Se você não pode colaborar financeiramente com o VEDDAS-MÓVEL, seja um voluntário e sinta a
satisfação de dispor de algumas horas da semana ou do mês dedicar à conscientizar a população
sobre esse tema que é tão urgente e importante: a libertação animal. Quanto mais voluntários estão
presentes em nossas ações, mais resultados conseguimos obter pelos animais.
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Caso deseje ser um voluntário do VEDDAS, escreva para veddas@veddas.org.br
Seja com uma doação em dinheiro ou com a sua presença no local, contamos com a sua
colaboração!
VEDDAS – Vegetarianismo Ético, Defesa dos Direitos Animais e Sociedade
www.veddas.org.br
veddas@veddas.org.br
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