Relatório Anual da SVB - 2008
2008 – um ano a mais na vida da Sociedade Vegetariana Brasileira, seu quinto de
existência. Para uma instituição do porte que é, deve ou deveria ser, nasceu para ser a
SVB, esse é um tempo muito curto e muita água ainda vai rolar por debaixo da ponte.
Mas apesar de seu pouco tempo de vida muito foi conquistado. A SVB já nasceu
grande: sua missão é grande, seus objetivos são grandes, seu porvir é grande.
A SVB nasceu realizando o que apenas sociedades maduras fazem, depois de muitos
anos de existência: um Congresso Vegetariano Mundial. Vejam em:
http://www.svb.org.br/15congresso/congresso.htm
Esse congresso foi um grande sucesso, considerado por muitos o melhor lugar de todos
os tempos e a melhor comida de todos os tempos (nos seus 100 anos de existência festejamos o centenário desse Congresso Mundial em julho do presente ano, em
Dresden, Alemanha!).
A SVB realizou também o primeiro Congresso Latino-americano em tempos recentes.
Digo em tempos recentes porque, conforme relatos históricos, tem-se notícia de pelo
menos seis Congressos Vegetarianos Latino-americanos, ocorridos respectivamente na
Venezuela, 1972 (1o CVLA); Colômbia, 1974 (2o CVLA); Chile, 1976 (3 o CVLA);
México, 1978 (4 o CVLA); Brasil, 1980 (5o CVLA); Chile, 1981 (6 o CVLA). Vejam
História das Sociedades Vegetarianas na América Latina e Caribe em:
http://www.vegetarianismo.com.br/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id
=422&Itemid=96
Assim que, por mais que estejamos no início de um trabalho de organização do
vegetarianismo, já houve muito trabalho feito anteriormente em nosso continente e
certamente esse trabalho anterior foi de grande valia e fundamental para que estejamos
hoje onde estamos. Vejam mais em:
http://www.ivu.org/lac/history.html
Vale observar também que existiram anteriormente no Brasil outras (pelo menos uma
ou talvez duas até) sociedades vegetarianas. Tenho um livro do professor Juan Esteve
Dulin (de quem conheci pessoalmente seu filho – já falecido – o Dr Delio Esteve – e seu
neto, o Dr Claudio Esteve, que vive em Buenos Aires). Nesse livro antigo, intitulado
Alimentacion Racional Humana, há uma foto de uma palestra do Dr Juan Esteve Dulin,
em 18 de janeiro de 1921, no Rio de Janeiro, organizada pela Sociedade Vegetariana
Brasileira.
Vejam a foto em:
http://www.ivu.org/history/societies/brazil.html
Temos notícia também de uma Sociedade Naturista do Brasil em 1958, no Rio de
Janeiro, da qual conheci também vários expoentes, estando alguns ainda vivos, como é

o caso do Sr. Francisco Laissue http://www.vegetarianismo.com.br/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id
=284&Itemid=96
Bem, voltando ao nosso ano de 2008, foi um ano muito intenso e produtivo para a SVB,
mais uma vez. Tivemos, entre outras coisas:
- 2O Congresso Vegetariano Brasileiro
(http://www.svb.org.br/2congressovegetarianobrasileiro/),
- 1o Salão Vegetariano http://www.svb.org.br/vegetarianismo/1o-salaovegetariano/index.php e o
- 4o Encontro Temático http://www.svb.org.br/vegetarianismo/encontros-tematicos/4oencontro-tematico-da-svb-tica-na-alimen.html.
Além disso, tivemos dezenas ou centenas de atividades dos nossos Grupos e filiados
espalhados pelo país. A grande maioria de nossos eventos é gratuita e, quando
cobramos, procuramos cobrar o mínimo possível, visando cobrir os custos tão-somente.
Departamentos da SVB
•

Filiações - Gilmar Gonçalves - Curitiba
A SVB conta hoje com cerca de 350 sócios em dia, espalhados por 82 cidades.
Mas já superamos a marca dos mil sócios, muitos dos quais não atualizaram sua
inscrição. O número de sócios ativos diminuiu em conseqüência, sobretudo, de
problemas que tivemos com o processo de filiações. Felizmente todos os
problemas foram sanados e contamos hoje com um banco de dados on line, que
facilitará muito o controle das filiações daqui para frente, com a possibilidade de
avisar os sócios com antecedência do vencimento da anuidade etc. Assim,
esperamos reconquistar a grande maioria de nossos filiados no ano que se inicia,
chegando ao número de mil filiados ativos. O sistema de pagamento agora é por
boleto, depósito em conta, pagamento on line ou cartão. Isso tudo facilita o
trabalho e doravante acreditamos estarmos prontos para receber com toda a
segurança e facilidade nossos associados.
O Departamento de Filiações cuida de todas as filiações e emissão de
carteirinhas, de sorte que sempre tem bastante trabalho. Agradecemos a
contribuição da Karla Souza Pinto, de Florianópolis – que passou a coordenação
para o Gilmar Gonçalves, de Curitiba. O departamento agora está organizado,
como disse, com um banco de dados e com possibilidade de atualização
facilitada. O próprio Gilmar criou o banco de dados e agora o administra. Ele
esteve presente no Congresso em BH, filiando e emitindo carteirinhas
instantâneas para os sócios. Obrigada Gilmar e bom trabalho em 2009.

•

Lojística (loja e materiais) – Evandro Vieira Ribeiro – Belo Horizonte
Conseguimos também nesse ano implementar uma lojinha on line, com todas as
facilidades de pagamento. A implantação da loja no site e do sistema de

pagamento pelo Pag Seguro foi contribuição do Alex Fernandes. Muito obrigada
Alex. Nossa logística central está em Belo Horizonte, não por acaso, o coração
eqüidistante do país, a cargo do Evandro Ribeiro, que deu conta do recado todo
o ano, além de coordenar a organização local do 2 o Congresso Vegetariano
Brasileiro. Obrigada Evandro e bom trabalho em 2009.
•

Publicidade – Jean Verdaguer – Visconde de Mauá
Mantivemos, graças ao excelente e elogiado trabalho do Jean Verdaguer e da
Raquel Ribeiro, a publicação de um anúncio mensal na página de abertura da
Revista dos Vegetarianos. Eles foram os responsáveis também pelos demais
materiais gráficos, lay out do Congresso etc. Além disso, produziram e estão
reformatando o Caderno de Impactos Ambientais, que tem sido uma excelente
ferramenta de difusão do vegetarianismo. Todos os materiais estão disponíveis
para download no site. Obrigada Jean e Raquel e bom trabalho em 2009.

•

Convênios - Mariana Licéia - Belo Horizonte
Nosso Departamento de Convênios trabalhou bastante e praticamente dobramos
o número de conveniados. São dezenas de conveniados em cerca de 20 cidades
brasileiras. Firmamos convênios com restaurantes, lojas de produtos naturais,
profissionais de saúde, terapeutas, clínicas diversas, lanchonetes, escolas e
cursos, farmácias, bufês, nutricionistas, médicos, massagistas, dentistas, escolas
de ioga, agências de turismo e até barbeiros (sim, vegetariano também corta
cabelo). Todos conferem descontos para associados da SVB. Esse é um dos
serviços mais importantes da SVB, pois mediante os convênios podemos
oferecer vantagens importantes para nossos sócios e criarmos, além disso, uma
rede de auxílio mútuo com a comunidade em geral na difusão do
vegetarianismo.
Agradecemos a Mariana Licéia, de Belo Horizonte, que respondeu pelo
departamento esse ano e fez um excelente trabalho, passando a responsabilidade
em 2009 para o João Paulo Limberger de Brasília.

•

Medicina e Nutrição – Eric Slywitch – São Paulo
O Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira,
coordenado pelo Dr Eric Slywitch organizou o 2 o Curso de Capacitação em
Alimentação Vegetariana, ocorrido durante o 2o Congresso Vegetariano
Brasileiro O curso tem sido muito elogiado e concorrido, gerando muitos frutos
na disseminação do vegetarianismo entre profissionais da saúde. O
departamento (vários de seus membros) participou do Seminário Alimentação
Ética, Saudável e Sustentável, ocorrido no 1 o Salão Vegetariano. O Dr. Eric
contribuiu durante o ano todo com várias palestras, entrevistas etc. e respondeu
muitos e-mails tirando dúvidas do público. Está preparando a segunda edição da
coleção de folhetos Nutrição Vegetariana. Obrigada Eric e equipe por mais um
ano – e bom trabalho em 2009.

•

Assuntos Internacionais: Debbie Hirst - Paris – França

A Debbie continua em Paris e é um ótimo contato para nós na Europa.
•

Criação de Grupos: Henrique Cabral - Curitiba
Tem havido bastante demanda deste Departamento por conta de várias
solicitações para formação de Grupos da SVB, o que muito nos alegra. Foram
criados quatro novos Grupos em 2008 e novos estão por se formar.
Agradecemos o Henrique pela contribuição e desejamos um ótimo trabalho para
2009.

•

Culinária – Natália Chede – Curitiba
Departamento sob coordenação da nutricionista Natália Chede. A Natália tem
ajudado muito na coordenação desse departamento tão importante, pois como
todos sabemos, vegetarianismo tem a ver primordialmente com comida e é
muito importante que ensinemos e mostremos a todos como a comida
vegetariana é saudável e saborosa. A Natália ajudou na coordenação da Cozinha
Vegetariana do Salão Vegetariano e do Congresso Vegetariano em BH.
Obrigada Natália e ótimo trabalho para 2009.

•

Informática: Gilmar Gonçalves - Curitiba
O Alex Fernandes, de Santa Rita do Sapucaí – MG, acaba de transferir a
coordenação do Departamento de Informática para o Gilmar Gonçalves, que
passa a acumular a função de webmaster e responsável pelas filiações.
Agradecemos a dedicação do Alex à frente desse departamento que exige muito
trabalho de atualização e abertura de novos itens etc. O Alex, porém, não nos
deixa de todo, continua como consultor do Departamento e por certo será muito
útil com todo o conhecimento que detém da área. Esse ano no 2 o Congresso
Vegetariano Brasileiro o Alex deu um curso de Joomla (aberto para os
coordenadores da SVB) e também participou como expositor. Também deu sua
contribuição no 1 o Salão Vegetariano ensinando a fazer suas fabulosas pizzas de
máquina de pão.

•

Meio Ambiente: Paula Brugger - bióloga - Florianópolis
A professora Paula deu a sua contribuição participando com apresentações no 2o
Congresso Vegetariano de BH e no 38º Congresso Vegetariano Mundial, em
Dresden. Também proferiu palestra no 1o Salão Vegetariano e concedeu várias
entrevistas para a imprensa. Seu Departamento foi responsável pelo Caderno de
Impactos Ambientais, um instrumento muito útil na divulgação desse aspecto do
vegetarianismo. Obrigada Paula e bom trabalho em 2009.
Veja mais em: http://www.svb.org.br/depmeioambiente/depmeioambiente.htm

•

Departamento de Tradução e Revisão - Beatriz Medina - Borba da Mata
O Departamento de Tradução e Revisão revisou e traduziu alguns textos. Sua
coordenadora participou com apresentações no 2o Congresso Vegetariano em
BH. Esse ano, com o 13o Festival Vegano Internacional à porta, esse

departamento por certo será de grande valia. Obrigada Beatriz e bom trabalho
em 2009.
•

Imagem e Som: Madalena Gomes e Marcelo Kalil
O Departamento ainda está sendo estruturado, mas já atuou com a tradução e
legendagem do DVB Meat the Truth – Uma Verdade Mais que Inconveniente
(ela e o Marcelo Kalil, que também faz parte do departamento).

•

Departamento de Feiras de Rua – Ricardo Laurino – Curitiba
Estamos iniciando com esse departamento, que visa assessorar e coordenar todo
o trabalho de Feiras de Rua – a exemplo da já existente em Curitiba, que
alcançou grande sucesso desde suas primeiras edições. O trabalho está a cargo
do Ricardo Laurindo, ao qual agradecemos pela contribuição e desejamos um
excelente trabalho em 2009.

•

Publicações: Raquel Ribeiro, Visconde de Mauá
O Departamento foi responsável pela publicação do excelente Caderno de
Impactos Ambientais, respaldado por extensa pesquisa realizada pelo |Jean
Pierre Verdaguer e pela Raquel Ribeiro e agora prepara outro material que em
breve será publicado: um livro de receitas.

Assessorias:
Assessoria de Imprensa – Anelisa Maradei – São Paulo
Passamos a contar, a partir do 2 o Congresso Vegetariano Brasileiro, com a assessoria de
imprensa da A. Maradei Comunicação, coordenada pela Anelisa Maradei. Como
sabemos comunicação é tudo, então, contarmos com o trabalho profissional nesse setor
é algo valioso. Muito obrigada Anelisa e equipe e um ótimo trabalho para 2009.
Vejam mais em www.amaradei.com.br

Ouvidoria
Ouvidor: David Turchick - economista - Rio de Janeiro
A Ouvidoria recebeu várias sugestões e/ou críticas, às quais respondeu devidamente.
Pede que os sócios e simpatizantes da SVB que se comuniquem mais nesse ano que está
iniciando, lembrando que a SVB é de todos nós e esperamos sua participação ativa.
Principais eventos da SVB
•
•

1o Salão Vegetariano – São Paulo – SVB Nacional com apoio de Grupo local
OCA
2o Congresso Vegetariano – Belo Horizonte – SVB Nacional com Grupo local
Libertas

•
•

Congresso Mundial – Dresden – participação de presidente da SVB e outros
membros (a presidente viajou com recursos próprios)
4o Encontro Temático – Brasília - SVB Nacional com Grupo local AK

Outros trabalhos de destaque
•
•
•

Legendagem do DVD “Uma Verdade + que Inconveniente” – Madalena Gomes
do Grupo Fortaleza e Marcelo Kalil do Grupo POA
1a Certificação de produto vegano – Samurai Tofu
Feira Gastronômica (vegana) de Rua – Curitiba – Grupo local Curyi

Outros destaques
•

Prefeito vegetariano sócio da SVB – Lener do Nascimento Ribeiro - em São
Lourenço Da Serra – SP.

1o Salão Vegetariano
Em maio do corrente ano tivemos o 1 o Salão Vegetariano, organizado em parceria com
a NaturalTech, no pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, São Paulo. Nossa avaliação
foi hiper-positiva, tanto de nosso lado, quanto dos que participaram do evento. O Salão
tem três pilares: a Cozinha Vegetariana Electrolux (cerca de 8 demonstrações
culinárias por dia, no total de 32 - http://www.svb.org.br/vegetarianismo/salaovegetariano/cozinha-vegetariana-svb-electrolux-pro.html), a Feira de Produtos sem
Ingredientes de Origem Animal (foram cerca de 20 expositores com produtos
variados http://www.svb.org.br/vegetarianismo/index.php?option=com_content&task=view&id=
398&Itemid=135) e o Seminário Alimentação Ética, Saudável e Sustentável (com
palestras de vários expoentes do movimento vegetariano http://www.svb.org.br/vegetarianismo/salao-vegetariano/seminario-dia-1o-de-maio2.html).
http://www.svb.org.br/vegetarianismo/1o-salao-vegetariano/1o-salao-vegetariano-saborde-sucesso-2.html
Passaram pela Feira Natural Tech, da qual o Salão foi o destaque, segundo os
organizadores da feira, cerca de 20 mil pessoas. É uma exposição do vegetarianismo em
suas principais facetas inigualável. Já firmamos contrato para o 2 o Salão Vegetariano
para julho do corrente ano. Na verdade o Salão doravante será repetido anualmente.
Contamos com o auxílio em São Paulo da Marcia Lima, do Grupo OCA, que ajudou na
organização do Salão, tendo cuidado especialmente das inscrições para o Seminário,
entrado em contado com expositores etc. Obrigada Márcia e bola para a frente em 2009.
http://www.svb.org.br/vegetarianismo/1o-salao-vegetariano/index.php
2o Congresso Vegetariano Brasileiro – Vegetarianismo Ainda que Tardio – Ou
Antes que Seja Tarde - Belo Horizonte - MG

O 2o Congresso Vegetariano Brasileiro, realizado em Belo Horizonte, de 25 a 28 de
setembro, foi organizado em parceria com o Grupo Libertas, sob a coordenação local do
Evandro Ribeiro. O congresso foi um sucesso, com a participação de cerca de 500
pessoas. O destaque foi a parceria feita com o curso de Nutrição do UNI-BH, que
conferiu legitimidade para a dieta vegetariana. No Curso de Capacitação em
Alimentação Vegetariana cerca de 100 profissionais de saúde receberam formação,
possibilitando que se multiplique o conhecimento bem-fundamentado dos benefícios
para a saúde do vegetarianismo. Muito obrigada Evandro (e família) e Grupo Libertas.
http://www.svb.org.br/2congressovegetarianobrasileiro. O Evandro Ribeiro recebeu o
prêmio – muito merecidamente – de Ativista do Ano – 2008 da SVB. Parabéns
Evandro.
4o Encontro Temático – Brasília – DF - Ética na Alimentação
Nosso 4o Encontro Temático, novamente em Brasília (que havia sediado o 1o Encontro
Temático da SVB), foi algo especial. Ponto alto para o Grupo Anna Kingsford, suave e
amorosamente coordenado pela Moema Alencar. O Grupo mostrou força e união e nos
brindou com um evento competente, alegre, entusiástico e com uma atmosfera muito
boa. Tivemos um time de palestrantes excelente, que veio de várias cidades do país,
uma boa participação local, uma alegre e animada feirinha de produtos, atividades
artísticas, um ótimo local – cedido por um de nossos antigos parceiros, a Terra Viva,
que, além do local, ofereceu também comida de ótima qualidade. Agradeço a Moema
Alencar representando o Grupo todo. Bom trabalho para 2009.
http://www.svb.org.br/vegetarianismo/encontros-tematicos/4o-encontro-tematico-dasvb-tica-na-alimen-3.html
38 o Congresso Mundial – Dresden – participação de presidente da SVB, da
coordenadora do Departamento de Meio Ambiente, Paula Brugger e de outros membros
com apresentações de palestras, participação de reuniões do Conselho, etc. Vale lembrar
que todos viajamos com recursos próprios.
Grupos da SVB
Temos hoje 26 Grupos da SVB, em 26 cidades e 10 estados brasileiros.
Grupos que se destacaram:
•
•
•
•
•

•

Grupo Libertas: 2 o Congresso Vegetariano Brasileiro
Grupo OCA: 1 o Salão Vegetariano
Grupo AK – 4 o Encontro Temático – Ética na Alimentação
Grupo Curyi – 1 a Feira Gastronômica de Rua
Grupo Mantiqueira – anúncios publicados na Revista dos Vegetarianos
e demais materiais gráficos. Confecção de 4 kits com todos os anúncios
até o momento – que foram doados para os Grupos AK e Libertas,
Liberdade.
Grupo Fortaleza - Legendagem do DVD “Uma Verdade + que
Inconveniente” – Madalena Gomes do Grupo Fortaleza e Marcelo Kalil
do Grupo POA. O DVD foi lançado com a presença da protagonista do

•
•

vídeo, a presidente do Partido Animal da Holanda, Marianne Thieme e
do senador pelo Partido dos Animais, Niko Kofferman.
Grupo POA – outdoors pela cidade e feirinha todo sábado
Grupo Ribeirão Preto – Ceia de Natal vegetariana para 120 pessoas.

Grupos criados:
Grupo Ponto de Equilíbrio – Caxias do Sul, coordenador Glauberto Brockstedt
Grupo Atrimuni, Lages, coordenadora Mariana Zimmermann
Grupo VUS - Vegetarianos Unidos de Santos, Santos, coord. Giselle Alves
Grupo Consciência – Salvador, coordenadora Maria José Camarão
Grupos em vias de se formar:
Campinas – Fabio Ortiz
São José do Rio Preto – Manoel de Castro Neto
Macapá – Rafael Reis
Guará – Leonardo Ortegal
Natal – Maxwell e Ana Claudia
Recife Finanças
O Balanço contábil da SVB já se encontra on line. Nossas contas foram sanadas em
2008, depois de dois anos no vermelho. Pagamos recentemente a última parcela da
dívida total que contraímos, no valor de 22.500,00 reais para cobrir prejuízos ocorridos
com o Congresso de 2006. Foram pagos ao Eric Slywitch 8 mil reais, dinheiro este que
ele emprestou para a SVB em agosto de 2006. (O valor total do empréstimo foi: 8 mil
do Eric Slyvitch, 8 mil da Marly Winckler, 4 mil da Nina Rosa Jacob e 2.500,00 da
Debby Hirst).
O Relatório contábil de 2007 está em
http://www.svb.org.br/vegetarianismo/relatorios-anuais/balanco-anual-svb-2007.html.
Agradecimentos especiais
•

Contribuição de sócios da SVB
Todos e cada um dos sócios da SVB contribuem para a SVB ser o que é. Aliás, a
SVB é seus sócios. Então agradeço a todos os que se filiaram esse ano e aos que
renovaram sua filiação. Cada um pode fazer um pouco, nem que seja. Mas como
é natural uns fazem mais outros menos. No entanto, cada tijolinho é importante
nessa construção. Gostaria de agradecer em especial a contribuição de um sócio
da SVB, que de forma anônima contribuiu o ano todo perfazendo o valor de 15
mil reais. Por certo, além de este recurso ser valioso para a SVB poder melhor
realizar seu trabalho, o gesto serve de estímulo e incentivo, pois, como todos
sabemos, a SVB funciona basicamente com trabalho voluntário. Graças a essa
doação foi possível darmos um passo na profissionalização de dois de nossos
departamentos – o de filiações e atualização do site, que doravante passa a
remunerar (na verdade é uma ajuda de custo) seu titular, Gilmar Gonçalves, para

cuidar das filiações e carteirinhas dos sócios, assim como atualizar o site. Então
o nosso mais efusivo muito obrigada a nosso sócio anônimo.
•

Grupo Mantiqueira, nas pessoas de Jean Pierre Verdaguer e Raquel Ribeiro pela
doação de vários kits da coleção completa dos anúncios produzidos por eles em
forma de banner, os quais foram doados respectivamente para os Grupos:
Libertas, Liberdade, Porto Alegre, parte para Brasília e parte para São Paulo.

•

Palestrantes, apresentadores de oficinas culinárias etc.
Agradecemos calorosamente todos os nossos colaboradores, que se deslocaram
tanto na própria cidade quanto pelo Brasil afora (pagando as próprias despesas)
para contribuir com palestras, oficinas, demonstrações culinárias, entrevistas,
textos – enfim, foram incansáveis. Sem estes colaboradores os eventos da SVB
não teriam por certo o brilho e a competência que têm e nem poderiam
acontecer. Com medo de deixar alguém de fora – tantos foram os que
colaboraram, me arrisco em nominar alguns:

Ana Branco, que contribuiu novamente esse ano, participando de 2 de nossos
principais eventos com sua “feirinha” completa. Obrigada Ana e equipe. E estamos
juntos todos no Festival Vegano no Rio ano que vem.
Nossos parceiros
•

Francal – que acreditou nos vegetarianos e abriu o espaço na Natural Tech para
o 1o Salão vegetariano. Renovamos nossa parceria no 2o Salão vegetariano, em
julho do corrente ano.

•

Electrolux – que montou no 1o Salão vegetariano uma cozinha top de linha.
Renovamos nossa parceria no 2 o Salão vegetariano, em julho do corrente ano.

•

Mãe Terra – que tem sido nossa apoiadora desde que a SVB foi criada.

•

Samurai Tofu – que participou de vários de nossos eventos e estará firme no 2 o
Salão vegetariano. Certificou seus produtos com o selo conferido pela SVB de
produto sem ingredientes de origem animal.

•

Instituto Nina Rosa – que tem participado de todos os nossos eventos, desde
que a SVB foi criada. Sua presidente, Nina Rosa, é sócia vitalícia da SVB e
sempre presente e atuante. Estará participando em 2009 do 2o Salão vegetariano
e do 13 Festival Vegano Internacional, no Rio.

•

Pólo de Comunicação – na pessoa de Maria Emília Farto – sempre disposta a
ajudar a SVB divulgando seus eventos e atividades. A Pólo participa da
divulgação do trabalho da SVB desde 2003. Ainda esse ano fez a divulgação do
Congresso de BH.

•

A. Maradei Comunicação - Anelisa Maradei está fazendo a assessoria de
imprensa da SVB sem ônus para a SVB. Iniciou sua contribuição no Congresso
de BH e segue em frente conosco.

Conselheiros, diretoria, sócios etc. etc.
Gostaria de agradecer a todos os Conselheiros Nacionais da SVB (Rafael Bán
Jacobsen, Diego Lopes, Silvana Sita – de Porto Alegre - Evandro Ribeiro e Rodrigo
Werneck, de Belo Horizonte, Cláudia Tibana, Karla Souza Pinto e Marly Winckler, de
Florianópolis, Henrique Cabral, de Curitiba, Eduardo Buriola de Piracicaba, Arnaldo
Sisson Filho, de Brasília); a todos os Coordenadores de Grupos da SVB (Walter
Nigro Falcoski , do Grupo Araraquara, Mariana L. Campos, do Grupo Libertas, Moema
Alencar, do Grupo Anna Kingsford, Jaqueline A. Torres, do Grupo Campo Grande,
Simone Dutra, do Grupo Libertação Animal, Glauberto Brockstedt, do Grupo Ponto de
Equilíbrio, Raphael Neto, do Grupo Curyie, Rodrigo Cabral, do Grupo Liberdade,
Madalena Gomes, do Grupo Fortaleza, Rosana Melo, do Grupo Semente, Eloisa
Coelho, do Grupo Surya Veg, Laura Packer, do Grupo Shanti Veg, Mariana
Zimmermann, do Grupo Atrimuni, Elisiário Júnior, do Grupo Maringá, Therezinha
Helena Fumagalli, do Grupo Theanjorê, Jean Pierre Verdaguer, do Grupo Mantiqueira,
Evandro Prati, do Grupo Piracicaba, Rafael Bán Jacobsen, do Grupo POA, Silvia
Amaral, do Grupo Ribeirão Preto, Bianca Turano, do Grupo Rio de Janeiro, Maria José
Côrtes Camarão, do Grupo Consciência, Giselle Alves, do Grupo VUS, José Antonio de
Castro Rangel Neto , do Grupo Alimento para a Vida, Moyses Zane, do Grupo São José
dos Pinhais, Marcia Lima, do Grupo OCA, Adrival T. Alves, do Grupo Uberlândia, aos
Conselheiros Fiscais da SVB, Cláudia Tibana, Ana Carolina Vieira Rodriguez e
Rodrigo Espinosa Cabral; à Tesoureira da SVB, Karla Souza Pinto e à Secretária da
SVB, Aline Kholrauch e enfim a todos os filiados que durante o ano todo labutaram
para que o vegetarianismo por meio de todas as suas vertentes expressasse seus imensos
benefícios.
Quero agradecer enfaticamente a todos os que contribuíram com esse grande esforço
coordenado que de forma voluntária oferecem horas e horas de seu tempo para o bom
desempenho de suas funções e a difusão do vegetarianismo.
Agradeço também a todos os nossos sócios, que apóiam e confiam no nosso trabalho,
que, diga-se de passagem, ainda está por florescer, mas cujas sementes já – muitas –
estão enterradas em solo fértil.
Agradeço também às críticas e sugestões que sempre nos fazem crescer e melhorar
ainda mais a nossa atuação.
Relatório de Filiados por UF e Cidade - 31/12/2008
Total de filiados à SVB: 347
Total de cidades: 82

UF

Filiados UF

AM

1

Manaus

1

BA

10

Salvador

10

CE

9

Fortaleza

9

DF

26

Brasília

23

Guará

1

Sobradinho

1

Taguatinga

1

Vila Velha

2

Vitória

1

Trindade

2

Valparaíso de Goiás

2

Belo Horizonte

46

Campestre

1

Contagem

2

Cruzília

1

Frutal

1

Nova Lima

1

Santa Rita do Sapucaí

1

São João del Rei

1

Sta. Rita do Sapucaí

1

Viçosa

1

ES
GO
MG

3
4
56

Cidade

Filiados Cidade

MS

2

Campo Grande

2

MT

3

Cuiabá

3

PA

1

Belém

1

PB

2

João Pessoa

2

PE

4

Recife

4

PI

1

Piripiri

1

PR

22

Cianorte

1

Curitiba

18

Maringá

2

Umuarama

1

Duque de Caxias

1

Niterói

5

Nova Friburgo

1

Resende

3

Rio de Janeiro

22

Mossoró

1

Natal

1

Boa Vista

2

RJ

RN
RR

32

2
2

RS

SC

SP

48

29

89

Bento Gonçalves

1

Cachoeirinha

2

Canoas

2

Caxias do Sul

16

Passo Fundo

1

Pelotas

1

Porto Alegre

18

Rio Grande

1

Santa Cruz do Sul

2

Santa Maria

2

São Fco. de Paula

1

São Leopoldo

1

Balneário Camboriú

1

Curitibanos

1

Florianópolis

17

Jaraguá do Sul

1

Joinville

5

Lages

3

Navegantes

1

Águas de São Pedro

1

Artur Nogueira

1

Barueri

1

Bragança Paulista

1

Campinas

5

Guarujá

1

Guarulhos

1

Ilhabela

1

Itatiba

2

Jarinu

1

Jundiaí

1

Matão

2

Osasco

1

Piracicaba

5

Ribeirão Preto

8

Rio das Pedras

1

Santos

1

São Bernardo do Campo

1

São José do Rio Preto

1

TO

1

São José dos Campos

4

São Paulo

45

Sorocaba

1

Vinhedo

3

Palmas

1

Agenda resumida da presidente em 2008
17 de fevereiro
18 de fevereiro
19 de fevereiro
20 de fevereiro
20 de fevereiro
21 de fevereiro
22 de fevereiro
22 de fevereiro
28 de fevereiro
10-13 de março
3 de abril
9 de abril
12 de abril
13 de abril
19 de abril
1-4 de maio

2 de junho
3 de junho
3 de junho
27 de julho a 1 de agosto

Palestra em Campinas
Reunião Francal – Salão Vegetariano –
São Paulo
Reunião Instituto Pólis –– São Paulo
Reunião Farmácia Buenos Aires –– São
Paulo
Reunião SVMA –– São Paulo
Reunião coordenadores (Gilmar e
Henrique) – Curitiba
Entrevista TV Sinal – Rosi - Curitiba
Reunião Natália Chede - certificação de
pratos vegetarianos – Curitiba
Entrevista Janaína Folha de São Paulo
Rio de Janeiro –– reuniões PUC-Rio,
Bianca e várias outros compromissos com
relação ao Festival Vegano
Entrevista TVCOM – Falando
Abertamente
Reunião com Electrolux e Sec. do Verde e
do Meio Ambiente – São Paulo
Palestra Câmara Municipal de Ribeirão
Preto
Almoço com Grupo Ribeirão Preto
Palestra em Campo Grande
Salão Vegetariano –– Pq Ibirapuera – São
Paulo
Reunião Sec do Verde e do Meio
Ambiente – São Paulo
Reunião Farmácia Buenos Aires –
convênio para fazer uma atividade mensal
no auditório da FBA
Reunião Francal – São Paulo
Reunião-almoço Revista dos Vegetarianos
Congresso Vegetariano Mundial ––
Dresden – Alemanha – palestra, reuniões
do Conselho, eleições, apresentação do

12 de agosto

15-17 de agosto
25-28 de setembro

23-25 de outubro
13 de novembro
2 de dezembro

Festival Vegano (observação.: despesas
pagas pela própria Marly)
Palestra no Instituto Pólis –- Diálogos do
Nosso Tempo: "Os padrões de produção
e consumo alimentar e o aquecimento
global" – São Paulo
Encontro Temático Ética na Alimentação
– Grupo AK – Brasília
2º Congresso Vegetariano Brasileiro –
Belo Horizonte
Congresso de Bioética – Salvador
Criação de Grupo Consciência da SVB Salvador
BioFach –– São Paulo – estande SVB contatos
Gravação de programa Alternativa Saúde
– Florianópolis
Programa TVCOM– Florianópolis

