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Proteção do Meio Ambiente



Agência especializada em produção e comunicação estratégica de conteúdos 
relacionados à temática socioambiental, e no desenvolvimento de 
ferramentas que promovem a melhor integração entre o cliente e os diversos 
veículos de comunicação, objetivando potencializar e consolidar a imagem 
da marca no mercado, de forma consistente e segura. A Nod3 conta com um 
time de profissionais com vasta experiência em diversos segmentos e nichos, 
que desenvolve ideias, projetos e soluções sempre de forma comprometida, 
criativacriativa e atenta às demandas do cliente, gerando valor positivo para os 
negócios e para a marca.  

Produção -   Rennan Luna Manhoso
Direção Geral - Luciana Pedron
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Agência de Produção



A Vitrine Eco Social é um programa que pretende abordar os seguintes 
temas:

Economia Circular, economia criativa, reciclagem, consumo consciente, 
cidades sustentáveis, cidades resilientes, eco eficiência, agricultura familiar, 
sustentabilidade, agenda 2030 da ONU. Consumo consciente, hortas 
orgânicas, águas, oceanos, florestas, cidades sustentáveis, ecologia e 
filosofia para crianças. 

NasNas próximas páginas apresentaremos os Personagens da Turminha 
Ambiental, assim como sua Missão e Valores.

A Vitrine Eco Social é um programa que pretende abordar os seguintes 
temas:
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orgânicas, águas, oceanos, florestas, cidades sustentáveis, ecologia e 
filosofia para crianças. 

NasNas próximas páginas apresentaremos os Personagens da Turminha 
Ambiental, assim como sua Missão e Valores.

www.nod3.com.br

Programa



da Turminha Ambiental
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Pedro é o chefe da redação e apresentador dos 
programas da Vitrine Eco Social, Apesar de carregar 
muita responsabilidade, ele é bem jovem ainda, 
gostando muito de brincar no tempo livre. 

Adora animais e tudo relacionada a natureza e ao 
nosso planeta. 

    
Idade: 14 Anos. 

Comida preferida: Lasanha. 

Esporte preferido: Vôlei de Praia. 

Medo: Barata. 

Animal favorito: Arara. 

Pedro é o chefe da redação e apresentador dos 
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Cinthia Oliveira é a companheira de bancada dos programas vitrine social,
ela ama estudar sobre o clima do planeta sendo assim uma ótima repórter 
do tempo. Nas horas vagas ela adora ir ao rio visitar seu amigo guga.

Cinthia Oliveira é a companheira de bancada dos programas vitrine social,
ela ama estudar sobre o clima do planeta sendo assim uma ótima repórter 
do tempo. Nas horas vagas ela adora ir ao rio visitar seu amigo guga.

Idade: 13 Anos. Idade: 13 Anos. Comida preferida: Sorvete. 

Esporte preferido: Natação. 

Medo: Raios. 

Animal favorito: Peixes. 

Comida preferida: Sorvete. 

Esporte preferido: Natação. 

Medo: Raios. 

Animal favorito: Peixes. 
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da Turminha Ambiental

A Arara Zeca é o repórter aéreo do time, sempre fazendo externas sobre 
o clima, qualidade do ar e úmidade, trazendo informações sobre nosso 
céu, nuvens e etc. No tempo livre adora brincar com Pedro, saltando de 
asa delta ou comendo aquela lasanha no domingo.

A Arara Zeca é o repórter aéreo do time, sempre fazendo externas sobre 
o clima, qualidade do ar e úmidade, trazendo informações sobre nosso 
céu, nuvens e etc. No tempo livre adora brincar com Pedro, saltando de 
asa delta ou comendo aquela lasanha no domingo.

Comida preferida: Lasanha de Soja Com Alpiste. 

Esporte preferido: Asa Delta. 

Medo: Ficar Preso. 

Comida preferida: Lasanha de Soja Com Alpiste. 

Esporte preferido: Asa Delta. 

Medo: Ficar Preso. 

Idade: 2 AnosIdade: 2 Anos
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Caco é mais um repórter do time, ele é quem faz as externas envolvendo 
áreas de preservação natural, ele é um bom conhecedor de 
sobrevivencialismo na selva, sempre de bom humor o que lhe faz ser bem 
brincalhão, ele também aparece como repórter esportivo quando é 
necessário, ele adora jogar futebol no tempo livre.

Caco é mais um repórter do time, ele é quem faz as externas envolvendo 
áreas de preservação natural, ele é um bom conhecedor de 
sobrevivencialismo na selva, sempre de bom humor o que lhe faz ser bem 
brincalhão, ele também aparece como repórter esportivo quando é 
necessário, ele adora jogar futebol no tempo livre.

Idade: 8 AnosIdade: 8 Anos Comida preferida: Banana. 

Esporte preferido: Futebol. 

Medo: Cobras Venenosas. 

Comida preferida: Banana. 

Esporte preferido: Futebol. 

Medo: Cobras Venenosas. 
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da Turminha Ambiental

Chegou a vez do Rico, a tartaruga é um reporter de externas que 
envolvem o mundo de água salgada, tem estado bastante preocupado 
como o seres humanos vem tratando a água do planeta, certa vez até 
ficou preso em anéis de plástico, sempre tenta ser o mais equilibrado e 
calmo do grupo, alguns até dizem que ele pratica Yoga.

Chegou a vez do Rico, a tartaruga é um reporter de externas que 
envolvem o mundo de água salgada, tem estado bastante preocupado 
como o seres humanos vem tratando a água do planeta, certa vez até 
ficou preso em anéis de plástico, sempre tenta ser o mais equilibrado e 
calmo do grupo, alguns até dizem que ele pratica Yoga.

Idade: 8 AnosIdade: 8 Anos Comida preferida: Algas. 

Atividade preferida: Yoga. 

Medo: Tubarões. 

Comida preferida: Algas. 

Atividade preferida: Yoga. 

Medo: Tubarões. 
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Guga foi a estrela do primeiro filme mundo das águas,  ele adora visitar 
escolas e levar conhecimento e fazer muitos amigos lá, não é incomum 
aparecer fazendo externas sobre a água doce,  mas por estar acostumado 
a viver tambem em aquário, ele tambem aparece em outras partes dos 
programas da vitrine eco social. Por incrível que pareça ele é um peixe 
gamer e adora jogos e internet.

Guga foi a estrela do primeiro filme mundo das águas,  ele adora visitar 
escolas e levar conhecimento e fazer muitos amigos lá, não é incomum 
aparecer fazendo externas sobre a água doce,  mas por estar acostumado 
a viver tambem em aquário, ele tambem aparece em outras partes dos 
programas da vitrine eco social. Por incrível que pareça ele é um peixe 
gamer e adora jogos e internet.

Idade: 1 Ano Comida preferida: Raçao. 

Atividade preferida: Jogos. 

Medo: Internet ruim no meio
do jogo. 

Comida preferida: Raçao. 

Atividade preferida: Jogos. 

Medo: Internet ruim no meio
do jogo. 
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da Turminha Ambiental

Lucas a Lontra, é o melhor conhecedor de temas minoritários, ele é uma 
espécie em extinção e sabe como é o sofrimento daqueles que tendem a 
não ter voz, sempre teve o sonho de ir pro espaço explorar o universo e 
conseguir sobrevir ao descaso do nosso planeta para com a sua espécie.
Por isso ele  também é um ótimo repórter para temas espaciais. 

Lucas a Lontra, é o melhor conhecedor de temas minoritários, ele é uma 
espécie em extinção e sabe como é o sofrimento daqueles que tendem a 
não ter voz, sempre teve o sonho de ir pro espaço explorar o universo e 
conseguir sobrevir ao descaso do nosso planeta para com a sua espécie.
Por isso ele  também é um ótimo repórter para temas espaciais. 
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Comida preferida: Crustáceos e Sapos. 

Atividade preferida: Olhar o Espaço. 

Medo: Extinção. 

Comida preferida: Crustáceos e Sapos. 

Atividade preferida: Olhar o Espaço. 

Medo: Extinção. 

Idade: 1 AnoIdade: 1 Ano
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Aplicação
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Os equipamentos utilizados na realização
do projeto serão:
Os equipamentos utilizados na realização
do projeto serão:

•2 projetores
•Tela 150 ''
•200 óculos polarizados
•2 filtros para os projetores
•1 PC
•Sistema de som
•Efeitos de bolha e luzes•Efeitos de bolha e luzes
•Comando operador
•30 cadeiras básicas de plástico com capa
•M.O de instalação
•Inflável com diâmetro de 5m e altura de 4m

•2 projetores
•Tela 150 ''
•200 óculos polarizados
•2 filtros para os projetores
•1 PC
•Sistema de som
•Efeitos de bolha e luzes•Efeitos de bolha e luzes
•Comando operador
•30 cadeiras básicas de plástico com capa
•M.O de instalação
•Inflável com diâmetro de 5m e altura de 4m

Revista ou Flyer infantil, contendo informações diversas sobre nosso planeta.Revista ou Flyer infantil, contendo informações diversas sobre nosso planeta.



Através do terminal de captura de fotos e vídeos, o visitante poderá tirar uma 
foto ou gravar um vídeo de até 10 segundos que pode ser enviado:

  por E-mail
  Facebook
  Fanpage do cliente
  Twitter
  FTP
  Site do cliente  Site do cliente
  Imprimir na hora
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  Fanpage do cliente
  Twitter
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  Site do cliente  Site do cliente
  Imprimir na hora
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Nas operadoras a cabo
(DTH) via:

Via Satélite Star One C3 frequência 4048 Symbol Rate 5000
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Uma das maiores redes
 do país, presente em todo 

território nacional:
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Expectativa diária de cobertura

telespectadores em todo território brasileiro.

São Paulo com sinal digital aberto no canal:

(Cobertura Nacional)
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Perfil dos Telespectadores
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Fonte: KANTAR UBOPE/IBGE BASE2019Fonte: KANTAR UBOPE/IBGE BASE2019

150.000 visitas em média ao site por mês.

15,7% ficam mais de 5 minutos na página.

Mais de 150.000 seguidores nas redes sociais.
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Onde Estamos

Satélite Nacional
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Agência

E-mail:  
nod3@nod3.com.br 

LUCIANA PEDRON 

Telefone:     
(11) 9 8125.2657

E-mail:  
nod3@nod3.com.br 

LUCIANA PEDRON 

Telefone:     
(11) 9 8125.2657
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