
Um prato 100% vegetariano é 
mais simples do que se possa 

imaginar. Não é mais caro; pelo 
contrário, pode ser muito mais 
barato - sem perder qualidade 

nutricional e sendo também muito 
apetitoso. Lembre-se de substituir 
a proteína animal (carnes, ovos e 

laticínios) por proteína vegetal 
(feijões, castanhas, entre outros).

COMO FAZER UM PRATO
 #SEGUNDASEMCARNE

LEGUMES E
VERDURAS

50%

CEREAIS 
E BATATAS

25%FEIJÕES E
CASTANHAS

25%

www.svb.org.br
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CONHEÇA MAIS A SVB

opcaovegana.svb.org.br

www.vegfest.com.br

svb.org.br/contraocancer

www.sevoceama.com.br



Veja o impacto ambiental positivo que você gera 
deixando os produtos de origem animal fora do 

cardápio em UM DIA. 

24g de 
Ovos

311g de 
Carnes

430ml de Leite 
e Derivados

3.400
LITROS

ÁGUA

são economizados, 
equivalente a cerca 

de 26 banhos 
de 15 minutos

são poupadas
24

TERRAS

7Kg

GRÃOS

deixam de ser usados, 
sobretudo como ração 

para os animais

principalmente 
SOJA

PELO PLANETA

M2

IMAGINE TODOS OS DIAS!

14Kg

EMISSÕES

deixam de ser emitidos, 
o que equivale a 100km 

rodados num carro 
comum

PELAS PESSOAS

PELOS ANIMAIS

Uma alimentação centrada em vegetais favorece a 
prevenção de doenças crônicas e degenerativas. 

Veja alguns dos benefícios:

Só no Brasil, cerca de 10 mil animais morrem 
A CADA MINUTO com a justificativa de que 

precisamos nos alimentar. No entanto, o reino 
vegetal é plenamente capaz de encher nossos 

pratos e nos nutrir. Vacas, galinhas, peixes e porcos 
são idênticos aos cães e gatos quando se trata de 

dor e sofrimento. Se desejamos uma sociedade 
pacífica, que tal tirar a violência do nosso prato? 

#APazComeçaNoPrato

Diminuição 
do risco de 
diabetes;

Auxílio no 
controle 
de peso;

Diminuição do risco de infarto e 
outras doenças cardiovasculares;

Redução do risco de alguns tipos 
de câncer, como o de intestino 
grosso (cada 100g/dia de carne 
ingerida aumenta o risco em 19%).
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VACAS LEITEIRAS PORCOS FRANGOS
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TEMPO NATURAL DE VIDATEMPO DE ABATE

A Campanha Segunda Sem Carne está 
presente em mais de 40 países (como no Reino 
Unido, onde é encabeçada por Paul McCartney) 

e foi lançada no Brasil em 2009 pela
Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB). Hoje a 
Segunda Sem Carne é realidade na alimentação 

escolar de mais de 100 municípios.

WWW.SEGUNDASEMCARNE.COM.BR

/SegundaSemCarne@segundasemcarne

TROQUE A PROTEÍNA
ANIMAL PELA VEGETAL

PELO MENOS UMA 
VEZ POR SEMANA

PARTICIPE!

e ajude o planeta, os animais 
e a sua própria saúde!


