
Vida de Cavalo, Burros e Jegues (DVD 57 min)
Especialistas informam sobre os cuidados 
necessários para com estes animais, 
tão sensíveis e pouco compreendidos.

A Carne é Fraca  (DVD 54 min) - Saiba dos 
impactos que o ato – aparentemente 
banal - de comer carne representa para sua
saúde, para os animais e para o planeta. Com 
depoimentos dos jornalistas Washington 
Novaes e Dagomir Marquezi, entre outros. 
Legendas em inglês, francês, espanhol e português.

Olhar e Ver (DVD 15 min) - Relata a  situação 
dos animais de estimação em São Paulo e a 
mobilização das organizações de defesa animal.

O Gato Como Ele É (DVD 26 min)
Informa sobre sua história, suas 
características e seu temperamento.
Participação especial de Miguel Falabella, 
Ruy Castro e Danuza Leão.

Criando Um Amigo (DVD 18 min)
Ensina como evitar mordeduras de cães e gatos. 
Ajuda crianças e adultos a entender seus animais 
e a conviver melhor com eles.
Co-produção CCZ-SP e WSPA.

Aprendendo a Cuidar (DVD 21 min)
Comovente história do Projeto Educação 
Humanitária realizado em comunidades da África 
do Sul e seu impacto sobre o comportamento da 
população.
Produzido pela Compassion in World Farming - CIWF. 
Versão brasileira INR - Legendado

Todo recurso obtido é utilizado na defesa animal.

VÍDEOS

Não Matarás - os animais e os homens nos 
bastidores da ciência (DVD 65 min)
Filósofos, cientistas e ativistas revelam o que é 
mantido em segredo sobre a vivissecção.
Depois de saber, você não será mais o mesmo.
Legendas em inglês, francês, espanhol e português.

Fulaninho, O Cão Que Ninguém Queria (DVD
18 min) Cãozinho abandonado relata sua vivência 
e ensina sobre a guarda responsável dos animais 
de estimação. (para crianças a partir de 3 anos) 

Kit Fulaninho - DVD e material impresso*

Para adquirir nosso material educativo, acesse a
loja virtual em www.institutoninarosa.org.br ou

escreva para secretaria@institutoninarosa.org.br.
***

Nossos DVDs são embalados em cartão impresso (12,5 x 12,5 cm), 
para evitar o uso do plástico.

LIVROS

Fulaninho -
Caderno de Brincadeiras 
Atividades lúdicas (pintar, recortar, 
modelar...) para crianças de 
3 a 12 anos.

Fulaninho - 
Manual Pedagógico + pôster ilustrado da 
Declaração dos Direitos dos Animais.
Para professores, pais e responsáveis, sugere 
atividades para crianças e adolescentes dentro 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Alternativas ao Uso de Animais Vivos na 
Educação – pela ciência responsável 
Autor: Sérgio Greif 
Métodos substitutivos ao uso de animais vivos 
(vivissecção) na educação. Uma proposta de 
humanização do ensino na área da saúde.

A Coragem de Fazer o Bem 
Publicação com informações e histórias sobre  
Defesa Animal, Consumo sem Crueldade e 
Vegetarianismo. Orienta e propõe soluções. 
(Esgotado). Versão digital disponível em 
www.institutoninarosa.org.br/central/coragem.pdf

A Coragem de Fazer o Bem 
Publicação com informações e histórias sobre  
Defesa Animal, Consumo sem Crueldade e 
Vegetarianismo. Orienta e propõe soluções. 
(Esgotado). Versão digital disponível em 
www.institutoninarosa.org.br/central/coragem.pdf

Vozes do Silêncio - Cultura científica: 
ideologia e alienação no discurso sobre 
vivissecção
Autor: João Epifânio Regis Lima
Uma reflexão sobre o uso de animais vivos 
em experimentos científicos.

* Adotado por Secretarias de Saúde de vários municípios para complementar 
a educação dos jovens.

Para receber informações sobre a causa animal 
cadastre seu e-mail enviando uma mensagem 

para institutoninarosa-subscribe@yahoogrupos.com.br.


