Sucesso nas escolas, livrarias e bibliotecas de todo o Brasil,
agora no licenciamento!!

TARGET : Infanto– juvenil - 09 a 13 anos
ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE:
. Ecoaventura
. Amizade
. Coragem
. Diversão
. Fantasia
. Conteúdo Educativo
. Mensagem Positiva
. Lições para a vida

. Livros, no formato de história em quadrinhos, já publicados no Brasil e próximos
lançamentos já agendados;
. Livro bilíngue a ser lançado em breve nos EUA;
. Presentes em escolas públicas, particulares e bibliotecas de todo o Brasil;
- Aprovados por professores, pais e alunos;
. Conteúdo positivo que ensina como fazer a diferença com pequenas ações.
LANÇAMENTOS:
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.

Seus livros já foram adotados por escolas e bibliotecas por todo o Brasil como:
São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Paraná, Ceará, Minas Gerais, Bahia, Acre,
Rondônia, Rio Grande do Sul e Brasilia.

O AUTOR
Nestablo Ramos, já trabalha em projetos sobre conscientização ambiental em quadrinhos, apaixonado
pela vida animal, é contra a destruição da natureza, fez destes temas seu objetivo de vida.
Autor de diversos livros que já foram aprovados e
adotados por diversas escolas e bibliotecas, como
apoio paradidático.

Nestablo
Ramos
Designer
Ilustrador
Animador

E aproveitando a força que o rádio tem, como meio de divulgação todos os
sábados, desde abril /2013, apresenta, diretamente dos estúdios da Rádio
Federal de Brasilia (DF) um programa chamado ENERDIZANDO, onde se reúne
com um grupo de profissionais para falar de vários assuntos como quadrinhos,
animes, games, séries de TV, cinema, eventos, músicas entre outros assuntos
interessantes e onde também reforça a importância sobre a conscientização
ambiental e divulga seus produtos e lançamentos.

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.
Pois 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:
PET - PROTECTOR EARTH TEAM.

SABRE: Caçador e estrategista. Segundo no
comando.
BLINDADO: Aventureiro e gozador.

BLINDADO

SABRE

PAN

IAN

REGINA

PAN: É o mais calmo e centrado de todos.
Melhor amigo de SABRE.

IAN: Tem 10 anos, 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.

SAURO: Sua responsabilidade é patrulhar os pântanos.
SAURO

LEO LEO: Mico-Leão-

Dourado com inclinações para as ciências.

OLGA
LUPO
OLGA: Sua velocidade e agilidade são incomparáveis.

LUPO: Escolhido como líder por sua calma e concentração.
É estrategista e tático.

CAPAS DE TABLET E CELULAR

CANECAS

MOCHILAS

CADERNOS
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