
WIND LICENSING apresenta:  
 
A  mais nova família de personagens que está chegando ao mercado para reforçar ainda mais as 
suas vendas  e tornar seus produtos cada vez mais desejados.  
Diretamente das escolas, livrarias e bibliotecas de todo o Brasil, onde já é um sucesso, agora para o 
licenciamento. 

O DESPERTAR DOS VERDADEIROS HERÓIS! 



                                         TARGET :  7 A 10  ANOS  

      P.E.T. AMIGOS  

 OS PROTETORES  DA EXISTENCIA DA TERRA  

 

Quando o planeta está em perigo, uma turminha muito especial, 

liderado por Lupo, um lobo-guará, forma uma equipe 

selecionada para salvar nosso planeta.  

 

Desta vez, sete animais foram selecionados para salvar nosso 

planeta: Lupo, um lobo-guará tímido e cauteloso; Olga, uma 

onça-pintada vaidosa, de personalidade forte e que não deixa 

nada para depois; Sabrinho, um tigre siberiano, amigo 

inseparável de Pan, costuma ser muito nervosinho. Blindado, um 

tatu-canastra, super confiante, destemido e aventureiro; Sauro, 

um jacaré-açu, excelente cozinheiro, mas não se preocupa com 

a forma, come de tudo; Pan, um panda calmo e muito centrado, 

super cuidadoso com a forma, melhor amigo do Sabrinho; e Leo, 

um mico-leão-dourado, muito sapeca e animado, adora deixar 

todo mundo louco da vida. 

 

Juntos, eles formam a equipe de heróis conhecida como Os 

Protetores da Existência na Terra ou P.E.T Amigos. 
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Atividades da turma dos PET Amigos recheada de 
passatempos. O caderno vem com pôsteres dos 
personagens, indicações de brincadeiras sadias, charadas, 
labirinto, caça-palavras, dicas de sustentabilidade ambiental 
e social, e ensina a construir um bichonário.  
Essas e outras atividades fazem parte da primeira HQ do PET 
Amigos.  

 

História em quadrinhos com temas ligados a sustentabilidade 
ambiental, social e cultural. O quartel-general  dos PET Amigos é 
comandando por  Pan, um urso panda vegetariano, que com seus 
amigos vigiam e monitoram os perigos no planeta.  
 
Pan,  Sabrinho (o tigre siberiano), Blindado (o tatu canastra), Olga 
(a onça-pintada), Leo (o mico-leão-dourado), Sauro (o jacaré-açu) 
e Lupo (o lobo guará) precisarão desvendar um trote passado ao 
Corpo de Bombeiros: apagar um incêndio iniciado por uma ponta 
de cigarro jogada no chão e combater um monstro de fogo 
gigante. Os convidados dessa edição são três crianças e dois 
soldados do Corpo de Bombeiros.  
Conseguirão nossos amigos vencer essas batalhas? 

 



Aguardamos  seu contato!                        
 

Tel/Fax: 55 11 -   5562-4591 

Cel:       55 11 - 99901-0607 

 

Visite nosso site: www.windmarketing.com.br 
  

  E-mail:  

           windmarketing@uol.com.br 

               contato@windmarketing.com.br 
 

 
www.osprotetores.com.br 
 
www.osprotetoresonline.blogspot.com 
 

facebook.com/osprotetores 


