
WIND LICENSING apresenta: a mais nova família de personagens que está chegando ao mercado para reforçar suas 

vendas  e tornar seus produtos ainda mais desejados.  

Diretamente das escolas, livrarias e bibliotecas de todo o Brasil, onde já é um sucesso, agora para o licenciamento. 

 P.E.T. - OS PROTETORES 

 

Quando um planeta está em perigo, uma força desconhecida viaja 

através do espaço, na forma de um raio de luz, até este mundo e 

escolhe seres especiais para se tornarem seus salvadores.  

 

A esta força foi dado o nome de Consciência Cósmica.  

 

O ser escolhido por ela dá um grande salto na evolução, recebe 

grandes poderes e conhecimento. Alguns humanos já tiveram a 

dádiva de receber esta missão e falharam.  

Usaram o conhecimento adquirido para benefício próprio.  

 

Desta vez, sete animais foram selecionados para salvar nosso 

planeta: Lupo, o lobo-guará; Olga, a onça-pintada; Sabre, o tigre-

siberiano; Blindado, o tatu-canastra; Sauro, o jacaré-açu; Pan, o 

panda gigante; e Leo, o mico-leão-dourado.  

Juntos, eles formam a equipe de heróis conhecida como Os 
Protetores da Existência na Terra ou P.E.T 

 TARGET :  A PARTIR  DOS  7 ANOS  

Seus livros já foram adotados por diversas escolas e bibliotecas de diversos estados como: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Pará, Paraná, Ceará, Minas Gerais, Bahia, Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul e Brasilia 

Natural do Rio de Janeiro e residente em Brasília. Formado em Design 

de Interfaces. 

Atualmente, trabalha em outros projetos sobre conscientização 

ambiental em quadrinhos. Apaixonado pela vida animal e contra a 

violência, fez de tais temas seu objetivo de vida. 

 

                                                       AUTOR : NESTABLO RAMOS  

LIVROS JÁ LANÇADOS:  
• PET contra a Ameaça Biológica –  
      2012 – Editora LER   
.     PET O Card Game  - Biolúdica  
• PET (livro e jogo) em escolas particulares e  
Bibliotecas pelo Brasil. 
 
 



. O que é PET? 

 
. Humanos 
radioativos? 
  
. O maior 
tesouro. 

                                       O DESPERTAR DOS VERDADEIROS HERÓIS! 

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

sucesso, agora para o licenciamento. 
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Seu criador:  
LIVROS JÁ LANÇADOS:  

 

• PET contra a Ameaça Biológica –  

      2012 – Editora LER   

 

      PET é uma história em quadrinhos com questões    

      atuais e relevantes que irão encantar e estimular a    

      curiosidade das crianças.  

 

• PET O Card Game  - Biolúdica  

 

      O card game do universo PET é um lançamento  

      da Biolúdica, empresa que já criou jogos  

      ecológicos como o Bioquê?, Tsunami, Biobrazuca  

      e Metamorfus.  

      Com o jogo de cartas PET, o Desafio -  nossos   

      heróis enfrentam terríveis ameaças ambientais e  

      biotecnológicas. Uma forma inteligente de  

      aprender brincando. 

• PET (livro e jogo) em escolas particulares e  

Bibliotecas pelo Brasil. 

•  O Desafio, 

• Zoo 1 e Zoo 2: Jogos de Predadores.  

Todos foram lançados e distribuídos no Brasil. 

 

• Zoo 1 pelo PNBE em escolas públicas, pelo Brasil  

                                                    LIVROS JÁ LANÇADOS  
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Seu criador:  

                                                                    AUTOR 

 
Natural do Rio de Janeiro e residente em Brasília. 
Formado em Design de Interfaces. 

  
Começou sua carreira profissional em 1993 como 
ilustrador e animador.  
 
Em 1998, estreou nos quadrinhos com a publicação 
independente Lady Dragão.  
 

Em 2002 publicou Os Carcereiros pela editora Escala, 
bem como pinups e quadrinhos do personagem 
"Eddie" da banda Iron Maden.  
 
Desde 2005, trabalha na série em quadrinhos Zona 
Zen,  pela qual foi indicado ao prêmio HQMIX como 
roteirista revelação de 2007.  
 

Em 2009, lançou o primeiro volume de Zoo, pela 
HQM Editora, vencedor do Prêmio Bigorna de melhor 
publicação de aventura de 2010 e selecionado pelo 
PNBE para chegar às escolas de todo Brasil. 

Atualmente, trabalha em outros 

projetos sobre conscientização 
ambiental em quadrinhos. 
Apaixonado pela vida animal e 
contra a violência, fez de tais 
temas seu objetivo de vida. 
               
 



   PERSONAGENS 

SABRE 

PAN 

SABRE 

PAN 

BLINDADO 

IAN 

REGINA 

BLINDADO: Aventureiro e gozador. Este Tatu-Canastra  

adora se gabar mas também é prestativo e 

companheiro. É o investigador da turma.   

 

IAN: Tem 10 anos, reside em Albuquerque e é o único 

ser humano escolhido pela misteriosa Consciência 

Cósmica. Sua consciência Ambiental é super 

desenvolvida para a idade.  

 

REGINA: Relações públicas dos PET. 

 

SABRE: Caçador e estrategista. Segundo no comando. 

De temperamento selvagem, não tem senso de humor, é 

controlado através da meditação . Professor de artes 

marciais  e combate da Olga. 

 

PAN:  É o mais  calmo e centrado de todos. 

Compreensivo  e excelente ouvinte. Melhor amigo de 

SABRE.  

                                                      PERSONAGENS 



SAURO 

LUPO 

LEO 

OLGA 

LEO: Mico-Leão-Dourado com inclinações para as 

ciências. Um verdadeiro gênio.  Paciência não é sua 

maior virtude. Curiosos, perfeccionista,  extremamente 

sarcástico e cínico.  Por mais que tente esconder  é 

capaz de ser companheiro e atencioso. 

OLGA: Sua velocidade e agilidade são incomparáveis. 

Tem personalidade forte e como qualquer Onça-Pintada 

é super geniosa . Vaidosa, gosta de chamar a atenção. 
Gosta de superar limites. 

SAURO: Sua responsabilidade é patrulhar os pântanos.  

Não gosta de brincadeiras e dispensa senso de humor. 

Como qualquer Jacaré-Açu  é bem reservado e 

introvertido. Sua melhor e única amiga humana é 

Regina, a quem salvou e tem muito respeito. 

 

LUPO: Prudente e calculista, este Lobo-Guará sempre 

pensa antes de começar um confronto.  Escolhido 

como líder por sua calma e concentração. É 

estrategista e tático.  

                                                      PERSONAGENS 



                                                      PERSONAGENS 

BLINDADO 

IAN 

REGINA 

MENTALUS 
CLAREIRA CLAREIRA: Já foi proprietário de uma grande 

madeireira no passado. Mas como foi flagrado 

desmatando  florestas protegidas, ficou alguns anos  

na prisão.  Especialista em desmatamento. Destruir a 

natureza sempre foi seu Hobby.  Trabalha como 

mercenário e tem uma motosserra no lugar da mão 

direita. Extremamente inteligente, oportunista. e 

desprovido de qualquer caráter. Seu objetivo  é 

acumular a maior riqueza que puder. Trabalha hoje 

com o criminoso ambiental MENTALUS. 

 

MENTALUS: É o homem mais rico do mundo  e uma 

das mentes mais brilhantes  do século. Poderoso 

executivo  e aclamado  como fiel defensor do 

planeta terra. É proprietário de um vasto i8mperio. 

Usa sua imagem de benfeitor par a encobrir seus 

reais objetivos: conquistar e controlar todos os 

recursos naturais  do planeta principalmente a água. 

Extremamente calculista, dificilmente perde a calma.  



                                                            PRODUTOS 

LIVRO E JOGO 
MOCHILAS 

MOUSEPAD 

LIVROS  E JOGOS 
MOCHILAS 

CANECAS 

 
 

http://www.osprotetores.com.br/
http://www.osprotetores.com.br/


                                                             PRODUTOS 

LIVRO E JOGO 

A FAMÍLIA PET 

CARD GAMES 

QUADRINHOS 



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 


