
                    CONVITE 
 

 
 

GTPAUA/ADUR-RJ convida para debate e exposição do Vídeo “Rodeio, de que lado você está?”, na UFRRJ- Seropédica 
 

O Grupo de Trabalho de Política Agrária, Urbana e Ambiental (GTPAUA) da ADUR-RJ convida as comunidades ruralinas, de Seropédica e de regiões adjacentes a 

debaterem, no próximo dia 23 de janeiro, entre 16h e 19h, no Anfiteatro Gustavão, o tema: “Rodeio, de que lado você está?”.  O evento dá prosseguimento às atividades do 

“1º Ciclo: Animais“’, que é coordenado pelos professores Maria Cristina Affonso Lorenzon, Luciano da Silva Alonso e Lia Maria Teixeira de Oliveira. 

O objetivo do evento é discutir os principais problemas sobre rodeios e vaquejadas, trazendo à baila as razões de se refutar essas práticas de submissão de animais ao 

sofrimento por diversão humana. Especialistas das áreas de veterinária e jurídica vão questioná-las sob vários aspectos técnicos, sua constitucionalidade e ética, no sentido de 

sensibilizar o público a desestimular e mesmo impedir esse tipo de evento. 

 Tal iniciativa corrobora com a deliberação do 32º Congresso do Sindicato Nacional, realizado em março de 2013, no Rio de Janeiro, que preconiza: “O ANDES-SN 

defende políticas de proteção e bem-estar animal a partir das instituições de ensino superior”.  

PROGRAMAÇÃO 
 

    ABERTURA  - 15h30 - Pró-Reitoria de Extensão (UFRRJ), AnimaVida, Katumbaia, ADUR-RJ.  Falas:  Dra. Vania Tuglio, Dra Vania Plaza e  Elizabeth Mac Gregor 

 

    APRESENTAÇÃO DO CURTA – 16h45 horas  
 

    MESA REDONDA – 17h00 - apresentação de painéis e participação de especialistas na área e promotores de justiça  

 

    Realização e Apoio - AnimaVida - Fórum Nacional de proteção e Defesa Animal – Katumbaia – Comissão de Bem-estar-Animal- ADUR-RJ/GTPAUA – UFRRJ 

    Coodernação - Prof. Luciano Alonso (ADUR RJ, Maria Cristina Lorenzon (IZ-UFRRJ), Prof Lia Maria Ferreira (ICHS-UFRRJ), Joshua Dylan (Katumbaia). 

 

Local: Anfiteatro  GUSTAVÃO/ UFRRJ — Campus Seropédica – ADURR - RJ (Associação dos Docentes da UFRRJ) – (21) 3787-8464 
 

Inscrições: http://www.ruralinos.net/gtadur 
 

http://www.ruralinos.net/gtadur

