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VEDDAS: Estamos grávidos, Protesto em Nova Iorque, Protesto consulado japonês e Rally Vegan

Estamos grávidos!
Faltam nove meses para o Encontro Nacional de Direitos Animais 2012
Em sua terceira edição, o ENDA acontecerá no maravilhoso Parque Ecológico Visão
Futuro no interior de São Paulo, mesmo local das edições anteriores.
Acesse o site e saiba como foram as edições anteriores. Em breve divulgaremos os
valores e disponibilizaremos o sistema com desconto para inscrições antecipadas.

Acesse http://enda.org.br e veja as fotos, assista aos vídeos e leia
os depoimentos de quem participou da experiência transformadora
proporcionada por esse evento voltado exclusivamente para a
formação e aprendizado entre ativistas pelos direitos animais.
=============================================================================

Protesto em Nova Iorque - BRAZILIAN DAY

Protesto e ação educativa sobre Belo Monte realizada em parceria com o VEDDAS em
Nova Iorque pelos grupos FAUNN e WAR durante o evento Brazilian Day, que reuniu
1,5 milhão de participantes nos dias 03 e 04 de setembro. Foram distribuídos 1.800
panfletos elaborados pelo VEDDAS (em português e inglês), além da exibição dos
pôsteres produzidos pelo grupo FAUNN!
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Veja mas fotos aqui: http://www.meetup.com/FAUNNJ/photos/3188242/52987452
========================================================================

Protesto no consulado japonês em São Paulo contra a matança de Golfinhos em Taiji
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=aS7PjPRMHt0

Todos os anos, mais de 20 mil golfinhos são mortos em Taiji no Japão para serem vendidos como alimento. Alguns
escolhidos são capturados vivos para serem exportados e viverem uma vida de privação e miséria em aquários e
parques de entretenimento em todo o mundo. A única coisa que o governo japonês faz em relação a essa prática é
tentar escondê-la do mundo impedindo que ela seja filmada e não se pronunciando sobre o assunto.

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 resulatdo, 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. Faça a sua parte: Não
frequente aquários e parques que mantêm animais em cativeiro, escreva para os consulados ou embaixada do Japão
expressando a sua indignação. Proteste! O vídeo do protesto no Consulado japonês em São Paulo contra a matança de
golfinhos em Taiji pode ser visto aqui:
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Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=aS7PjPRMHt0

Veja mas fotos aqui: http://www.veddas.org.br/fotos/category/136-protesto-no-consulado-japonesem-sao-paulo-2011.html

========================================================================

Rally Vegan Adventure

Aconteceu no mês de agosto o Rally Vegan Adventure onde dezenas de equipes formadas por 5 pessoas cada
participaram de atividades em meio à natureza na Serra da Cantareira, em São Paulo.
Para quem perdeu essa oportunidade, fique ligada(o) pois a próxima edição será anunciada em breve.
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