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No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia;
 e havia trevas sobre a face do abismo;(Gênesis)
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COMANDO ALFA

Em

Episódio



Jornal Terra

tic!!! !!

É...Pessoal a luz
já era..

Novidade!

Alguma lanterna?

Não!

Marcos Bah

Jornal Terra

Ibirapuera-SP

Todos os eventos catastróficos aconteciam numa escala muito grande, o controle total estava perdido
e muito esforços para recuperar a concientização, implantar a Educação Ambiental nos jovens crianças

eadultos era o maior trabalho do governo, empresários e biólogos e ambientalistas...

...as atividades realizadas naquela época renderam grandes resultados, no ano de 2010 os paises de pequeno e grande
porte conseguiram atingir a meta junto a humanidade o lema ‘‘Cuidar do meio Ambiente é importante como Respirar’’.

Hoje 40 anos depois ano 2050, os pesquisadores divulgam novos problemas para o meio ambiente. 

P l a n e t a

P l a n e t a



Que 
Tal 

isso?

Versão Brasileira

Jacky

Toyo

Geo

Niro 



...é pessoal, deixa para
amanha...

ok... vamos...
Tudo Bem...

Alguns quilômetros dali...

Algo  anormal estava acontecendo...



4 horas depois...
No sitio do Jeanf Karlos

Meu Deus...que é isso?!!

E.T?!...
È só uma; luz toque-a!...ou nosso

Herói!

O que 
é isso 
ai?!!!

Chama a
Jacky...
onde está
o Jeanf?

Vamos lá ver...



Não
vejo

nada!!

Que loucura!!!

Háaaa...!!

Hei...
pessoal

....

...Que
luz é

essa?!!

Hã!!!

Algum 
comentário??

...é a 
natureza!

Deixa queto.

Algo espetacular está 
acontecendo

aqui!!



Bom pessoal, vamos organizar

nosso projeto ambiental,

como vamos escolher 

...interessante cinco

luzes brilhantes
pegou nós ... 
       vamos pensar 
           sobre isso!

nosso ‘‘Protetor Ambiental’’...

Dia seguinte.

08:15 AM

cóc óóó...óóóciiiróócóóó
C

Alguém teve alguma
idéia supernova?

E.T?!?...srsrs...
Não sei; cinco luzes!...

Imaginamos ter um 
Herói, com base no que

aconteceu!hunn...



09:45 AM

O herói é
esse!...

Eu pensei, em um herói com as características para animação
com infinitos poderes;  contrale dos fenomenos fisicos e quimicos,

podendo transformar-se em animais, 
compor a multiplicidade e capacidade de inteligências  do ser humano

com objetivo de defender o Planeta Terra...(rsrsr)...
com uma boa dose de ficção, o que vocês acham?



10:05 AM

Ouçam, ‘‘Comando A’’!! Depois do que aconteceu ontem
...ninguém parou pra pensar no que está havendo aqui.

Cinco luzes ou estrelas ...sei lá, me parecia uma
estrela Alfa srsrs...somente a forma como ocorreu

que...

ALFA?

Alfa é uma planta usada na produção 
de papele também uma estrela...bláblá..

está no dicionário
Então... 

‘‘Comando Alfa!’’

âh!?


