
“A educação e o exemplo têm poder transformador e 
incentivam a responsabilidade pela natureza, pelo 
reino animal e pela própria humanidade.” 

nina rosa jacob 

presidente

Desde 2001 centenas de 
milhares de crianças e 
adolescentes (de escolas públicas 
municipais e estaduais, do ensino 
fundamental e médio) aprendem 
com nosso material educativo 
a respeitar os animais.

desde 2000
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(O INR não recolhe animais nem mantém abrigos.)

A educação humanitária inclui valores como 
compaixão e ética, preparando o ser para uma 
vida mais pacífica e solidária. Ao mesmo tempo 
beneficia diretamente os animais, cujos direitos 
passam a ser conhecidos, com encorajamento do 
respeito e do sentido de responsabilidade que 
lhes são devidos.

O afeto que os animais de estimação inspiram, 
quando incentivado, pode despertar no indivíduo 
sentimentos de amor , zelo e positiva auto-estima. 

Entende-se (IAHAIO/2001) que a participação dos 
animais de estimação no currículo escolar 
estimula o desenvolvimento moral, espiritual e 
pessoal de cada criança, traz benefícios à 
comunidade escolar e aumenta as oportunidades 
de aprendizagem em diferentes áreas do currículo.

O Instituto Nina Rosa – projetos por amor á vida 
produz material educativo sobre defesa animal, 
consumo sem crueldade e vegetarianismo.

Defende o término de toda a exploração animal e atua 
com independência e autonomia, para preservar essa 
filosofia. Sem fins lucrativos, o INR por princípio não 
recebe recursos de empresa ou organismo contrários 
a seus ideais.

O que nos guia
O amor e respeito pelos animais e natureza, e a fé 
de que podemos contribuir para uma sociedade mais 
justa e pacífica. 

Porque atuamos nessa área
Quanto menos capazes forem os seres de defender 
seus direitos, maior é o nosso dever de defendê-los.

O que fazemos
Promovemos voluntariamente a valorização da vida 
animal por meio da educação humanitária.

Nossa visão
A natureza é sagrada.

Realizamos palestras gratuitamente (despesas 
por conta do organizador). Mais informações, 

escreva para inr@institutoninarosa.org.br, 
informando propósitos do evento 

e data pretendida.
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