
      PET FRIENDS 
 OS PROTETORES  DA EXISTENCIA DA TERRA 

 

Quando o planeta está em perigo, uma turminha muito especial, liderada por Lupo, um lobo-guará, 

se une formando uma equipe selecionada, com a missão de 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 

Friends. 

Seus livros, em formato HQ, abordam temas ambientais e 

são fortes aliados em escolas por todo o Brasil como 

apoio paradidático. 

História em quadrinhos com temas ligados a sustentabili-

dade ambiental, social e cultural. O quartel-general  dos 

PET Friends e comandando por  Pan, um urso  panda ve-

getariano, que com seus amigos vigiam e monitoram os 

perigos no planeta. 

 

Livros de Atividades da turma dos PET Friends recheada 

de passatempos., charadas, labirinto, caça-palavras, di-

cas de sustentabilidade ambiental e social, e ensina a 

construir um bichonário. 
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QUEREMOS FAZER PARTE DA SUA EQUIPE !!  Vamos conversar ?  

 

Lupo é um lobo-guará e o líder dos Pet Friends. Mesmo responsável pela liderança, sempre  aceita  con-

selhos e a participação de seus amigos de equipe.  

Olga é uma onça-pintada e a mais vaidosa. Gosta de estar sempre atenta ao mundo da moda, mas se 

a moda for couro, sai da frente que ela vira o bicho!!!  
Pan é um panda, o mais calmo e centrado dos PET Friends, e é responsável por comandar a equipe de 

dentro do quartel-general. 

Leo é um mico-leão-dourado. De todos os PET Friends ele é o mais sapeca. Está sempre saltando e 
tentando dar seus golpes de kung fu, o que raramente faz de maneira correta.  

Blindado é um tatu-canastra. Super confiante, destemido e aventureiro, sempre confia em sua carapa-

ça protetora e quase indestrutível  
Sauro é um jacaré-açu. Enquanto tem seu amigo 

Pan que é super cuidadoso com a forma, ele não 

se preocupa nadinha com ela, ou seja, come de 

tudo. É  um   excelente cozinheiro! 

Sabrinho é um tigre-siberiano. Amigo inseparável 

de Pan, eles estão sempre trabalhando juntos.  

Embora seja amigo de todos, costuma ser bem 

nervosinho. Quando está de folga, gosta de jogar 

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 

P.E.T. FRIENDS - BABY 

Onde tudo começou... 

www.osprotetores.com.br 
 

www.osprotetoresonline.blogspot.com 
 

facebook.com/osprotetores 
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