


E u, Mauricio dos Santos orgulhosamente tenho a audácia de apresentar meus 

super-seres imaginário, esperando que você possa apreciá-lo. 
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A  minha trajetória... Enquanto o infinito não chega, 

eu nascia nos primórdios de 11 de dezembro de 

1.967, filiado a Ilda Lopes Santos a quem admiro e me 

orgulho de tela como mãe, meu primeiro contato com a 

literatura foi num terreno baldio, revistas em quadri-

nhos rasgadas que peguei, colei algumas partes, outras 

que se perderam. Olhando para aquelas figuras dese-

nhadas coloquei na cabeça que sabia fazê-lo. E em 

1979 comecei a cópia. Cópia atrás de copias, mudando 

os trajes das figuras, aparências, até que em um mês eu me igualava ao estilo da 

época. Quanto mais eu desenhava mais me interessava e criava estórias. já com 

meu portfólio na mão achando que eu era o Máximo. nos desenhos em quadrinhos. 

Fui á várias editoras da época, muitos davam desculpas. Outros colocavam defeitos. 

Tentava nas editoras conhecidas de São Paulo, de pequena a grande e tudo em vão. 

Nada, porque meu estilo era o mesmo dos americanos naqueles dias. Porque eles 

não se interessavam pelo meu estilo de desenhar? Volto para casa, cheio de revol-

tas com uma dor no peito de tanta angústia, por ter sido rejeitado. Isso não fez com 

que desistisse, mas que eu insistisse mais comecei a trabalhar como podia e a jun-

tar grana com um único objetivo: publicar minhas revistas em quadrinhos. A minha 

angustia ia crescendo, e quanto mais crescia minha angustia eu desenhava para 

aplacar minha dor, 1990: já com o dinheiro na mão eu falei: hoje eu serei conhecido 

fiz em numeras cópias de uns dos 200 personagens que criei. Tendo "500" histórias 

prontas. Mário máximo um nordestino do sertão no futuro. Máximo em investigação. 

Era o titulo da revista “ia” termina em 3 edições, as cópias se perderam no tempo a 

outra metade a enchente arruinou  uma colada na  outra. Em minha angustia, uma 

dor no peito, uma revolta, uma atrás da outra, mas... Desistir? Nunca! Desistir!  Nun-

ca... Nunca. E assim vou levando a vida como posso. Mas digo nunca desista de 

seus sonhos acredite sempre. Algum dia você chegará a onde não cheguei. Assim 

diz Mauricio dos Santos.  

 

 

 

 

 

 

Mauricio&stúdiotwo 



HERÓIS DO ESPAÇO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRÁQUEOS:1960 aera dos super-seres da dimensão x1. Num universo de heróis 

e vilões, alguns seres citados na época... o bruxo Fanthosuper, El - super  grosso, 

Suzana, Supremo, Homem - Hélio, Martelo,  Garoto-Fogo o Fantasma do Capitão Pi-

rata, Teia-Humana, Scavador, Flecha-Negro I, Arcke-Flecha,  pistoleiro-verde I, ho-

mem da caverna, Flecha Azul I,  e muitos outros que ficaram anônimos...  



 ALIENÍGENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  poderoso pinho-pinho criado em 

1979 quando saiu o primeiro álbum 

de figurinha do filme superman. Pinho-

pinho veio de seu mundo natal. Ultrasol, 

Dicionão, Marano, Urano, Uraino, (pinho) 

Mudula, Quibara, Juraqui, Saruma, Terra-

no. Pinho não querendo ficar no seu pla-

neta viajou pelo espaço inteiro para  co-

nhecer novas galáxias e universos. Até 

que pinho conheceu o sistema solar da 

terra habitado pelos terrestres. 

[resolvendo ficar na terra, alei, dos bra-

sileiros sabendo da existência do aliení-

gena,  pensando que o Aliên veio para 

destruir o Brasil o  governo mandam sua 

armada nacional para destruir o  Aliên 

com os tanques de guerra, aviões bom-

bardeiros e submarinos]. de nada adian-

taram contra o Aliên. não querendo ferir 

os terrestres,pinho foi para o alto da 

montanha, mas os aviões vieram como 

também à armada nacional com seus 

exércitos fortemente armados. estava lá, 

mas mesmo assim pinho não quis usar 

seus poderes. o sargento Nike Creisther 

vendo que o Aliên não queria o nosso 

mal mandou adiar a guerra e pinho re-

solveu ir embora. dali apareceu uma re-

pórter e conversou com o pinho-pinho e 

falou para a repórter que veio de outro 

universo. em um planeta chamado pinho 

foi do nome do seu mundo que seu pai 

rei deu para pinho-pinho o nome que 

tem. com o pinho-pinho são sete irmãos 

no  total começando pelo mais velho que 

é o pinho flash e o adotivo Huric. o prín-

cipe pinho-pinho, Pricy,Prito, Nina, Pinho 

Julio. seu pai é o rei prozam e sua mãe é 

a  rainha Lashy. no seu planeta pinho tem 

uma namorada  chamada Prissi e assim 

resolveu ficar no brasil...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROZAM E SUA ESPOSA LASHY E SEUS FILHOS DO PLANETA  PINHO.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRASIL  

HOMEM-ESTRELA  

homem estrela 

 (Estrefem)Estrefem Gordon trabalhava para a agência dos 

agentes.  os cientistas estavam fazendo uma pesquisa com 

uma pedra que veio do espaço na época em que Estrefem 

Gordon deveria ter dezesseis anos e quando pensando que 

a pedra ia explodir empurra o cientista e leva toda a carga 

do raio radiativo dando os poderes brilhantes de raios. pri-

meiro amigo do homem lama. homem estrela e homem lama 

são brasileiros. Estrefem em 1962  era conhecido como jo-

vem estrela, amigo dos seguintes heróis: capitão laser, ho-

mem lama, homem foguete e homem meteoro. 

HOMEM FOGUETE 

(Rick Doon)ex-cientista da universidade de ciência do Brasil na épo-

ca deveria ter oito anos quando colocou na cabeça de se tornar um 

grande cientista criou um projeto sofisticado para poder desenvolver 

sua criação:  um soro e armas pílulas em forma de cápsulas, com um 

micro foguete podendo se transformar em um foguete. em 1962 sur-

ge o rapaz foguete. anos mais tarde ficará conhecido com homem fo-

guete 1970. (Rick Dorival ourinho Matias). homem foguete. 

  BRASIL  

CAPITÃO LASER 

(Brimans Scott) era assistente do cientista aos 20 anos que fazia um 

projeto para o governo do Brasil: uma máquina de poderes supre-

ma que brimans e o cientista foram fazer o teste fazendo com que 

brimans tivesse poderes de raios laser e agilidade de um atleta. 

1962. surge homem laser, hoje, capitão laser.   

(Brimans Santa Colares Tijuca Tucurui). 

 HOMEM LAMA 

 (Carlos Bolnieri) um cientista com sua ciência desenvolveu uma 

fórmula de estruturar átomos molecular usando barro e química e 

etc., num erro se transforma em lama. depois de um ano tentando 

controlar seu odor podre surge o rapaz lama, em 1962. amigo do 

homem-estrela i. outros como homem-foguete, capitão-laser, ho-

mem-meteoro, Mobilisador, homem lama foram um dos primeiro 

membros do .Q.G.Supremo dos heróis, 1962. (Carlos Bolnieri neto 

escandido) 1994 se tornará X07. observar que em 1970 Creis-Lin 

era o chofer do homem lama no seu carro marrom. 

 



MOBILISADOR  

Mobilisador(Mobil Morby) estava sendo servindo de experiência num la-

boratório secreto quando a experiência deu errado, o que deveria dar agi-

lidade e reflexo deu poderes de paralisar quem ele tocasse. a segurança 

não percebe e os espiões atiram e matam o cientista que criou o soro, furi-

oso. mobil surge mais um herói primo do capitão laser. 

BRASIL  EQUADOR  ÍNDIA 

OS HERÓITES 

 Masvoador(Belo Dims) Belo Diadema Marim Silva.Belo 

Dims desenvolveu poderes fantásticos graças a seu pai 

que antes de morrer falou de seu tio que era antigo sa-

murai. e foi para o Japão onde se encontrou com o seu 

tio. seu tio já velho, mas, com boa aparência ensinou 

tudo sobre a arte de matar. deu um baú cheio de medi-

cina antiga e um traje com poderes místicos. e apare-

ceu no brasil. 

 HOMEM FOGUETE 

Homem-Foguete 

  

(Rick Doon),ex-cientista, trabalha no Laboratório de Pesquisa. no passado 

nas vezes em que se transformava em foguete Rick sentia dores nas suas 

transformações. mas com uma nova fórmula não. 

JASTHAR 

  

Jasthar Jendyé da índia,onde ganhou seus poderes da natureza, ou me-

lhor, nasceu como poder de ser inatingível, intocável. tendo poderes de 

raios que saem da mãos. os cientistas não conseguiram explicar este fe-

nômeno, saiu da índia para conhecer sua mãe no brasil. 

BRAÇO DE FERRO 

 (Ruzze Russier) Ruzze Russier foi contratado para testar uma nave-

astro que foi sabotada sem que ninguém da base soubesse, o ex-

piloto era um espião estrangeiro que se infiltrou.quando Ruzze foi 

testar a nave astro explodindo causando a perda de um dos braços. 

ouvindo falar de um ex-médico que fazia braços de ferro.Ruzze Rus-

sier sabendo que a operação podia levá-lo a morte aceitou o trans-

plante de braço. e assim surge o braço de ferro do equador.  

MOZE e MANÂ 

Moze e Manâ, os dois irmãos eram da cidade 

submarina.    foi lá que fizeram o uniforme pa-

ra Moze, com poderes no traje, que acabou 

se transferindo para seu corpo. Manâ foi colo-

cado numa máquina mutantica juntamente 

com um peixe voador raro e o resulta do foi 

Manâ respira de baixo d água americano. 

Manâ e Moze foram produzidos no laborató-



rio de incubadora só que os dois irmãos não sabem 

que são americanos. Manâ no fundo do mar tem 

amigos do tamanho de um palmo. os aquáticos da 

Aquatilândia. Foi homem foguete quem reuniu os 

quatro heróis jovens dando emprego para eles, 

Masvoador, Moze, Manâ, Jasthar, braço de ferro não tem lugar 

certo já que não param nem no equador nem no Brasil. no rio 

de janeiro, no Laboratório de Pesquisa .H.E.R.O.I.T.E. não foi 

fácil para Rick Doon (homem foguete) ter a custódia dos dois 

jovens Manâ e Moze. Moze atualmente tem um relacionamento 

com belo, mais conhecido como mais voador. 

OS H.E.R.O.I.T.E. tem como inimigo a legião Thânicas formado 

pelo Homem Thâno, Mistocrópto, Morcegan, Homem Amarelo, Chapri, o Coceiras.  

EUA BRASIL 

OS TANKSTOLS 

 O CORRENTE 

  

(chefe águia da noite),Shalrick da tribo navajo. o velho índio deu um 

pó de ervas misteriosas para Shalrick que dava poderes de ficar gi-

gante. vivia na tribo até o capitão veloz passar pelos estados unidos e 

conheceu o corrente onde viajou com o capitão veloz para o Brasil on-

de conheceu outros heróis. 

 

ARQUEIRO CAÇADOR 

  

(Arqueço Astroié) Arqueço Astroié o melhor atirador com arco e flecha 

da amazônica. ouvindo falar sobre competições ele foi para a cidade 

grande e foi para a Bahia onde se aliou aos super-heróis Tankstols. 

 OCARTA 

  

 

   

(o ex-agente solitário). código: Ocarta, 

(Sérgio Joe da Costa) trabalha para o governo da Bahia em salvador 

para desvendar uma grande corporação. possui dois braceletes que 

emitem raios em forma de cartas; vive com os Tankstols. 

 DINAMA ESPECTRA 

Terra Gemia: 

O demônio das trevas disse... Se Lidina Provery não fizesse 

um Pacto com o demônio, ele faria ela fica amaldiçoada, mas 

só que Lidina não quis fazer o pacto, com o demônio. E satã 

amaldiçoa , e assim Lidina pra não fica por ai parecendo um 

monstro de Chifre e calda pontuda fizera, um uniforme e saio 

por ai como  Dinama Espectra. 

 



 

Super Candor(Candor Ynsvite)dos super

-seres. candor Ynsvite veio do planeta  

Voluição moderna. neste planeta existem 

outros dois planetas que são:derrupção 

Destrurt e Malkarx Trux... ...Candor Yns-

vite tendo uma mis-

são de salvar seu 

mundo da destrui-

ção total. séculos 

atrás dois mundos 

se destruíam, o 

nosso planeta era 

neutro, pacifico, 

onde de qualquer 

contato de guerra. 

um século se passa-

ra e a guerra dos 

dois mundos termi-

nara, a fome e a 

destruição fizeram 

com que olhassem 

para o nosso mun-

do pacífico e fértil 

em alimento e em 

maquinários e be-

leza natural. nosso 

mundo é dominado 

pelos sábios anciões. enquanto dois 

mundos que se aliaram para que só um 

possa dominar, sim, só um, o destruidor 

do mal encarnado: Gronack. para impe-

dir que isto aconteça candor foi para a 

terra x 1 em busca de quatro cobaias fê-

meas de confiança para dar poderes pa-

ra as quatro fêmeas.na terra x1 candor 

treina as quatro mulheres, seres maravi-

lhosos: Vilma Vilga é (Mulher Fogaréu): 

poderes de fogo.Sabina Blisther (Mulher 

Vento): poderes de controlar ventos e 

furacões. Lucia Fham 

(Mulher A jato):poder 

de rodear o mundo em 

menos de duas horas. 

Gilda Xisther: tem po-

deres de expandir seu 

corpo e se tornar gi-

gante. Gronack é um 

vilão tirânico que dará 

a chance para esvaziar 

o planeta, ele dá ape-

nas dez anos e se o 

planeta evolução mo-

derna não estiver de-

serto Gronack com seu 

exercito e seu arsenal 

mortífero de combate 

arrasará tudo. e para 

impedir que isso acon-

teça, super candor, 

com sua nave foi para 

a terra x1 no seu pla-

neta evolução moderna candor Ynsvite 

não possui poderes só na terra que foi ter 

grandes poderes. no universo do sistema 

solar dos planetas só o vilão Gronack 

possui tremendos poderes.  

 

FINLÂNDIA ESPANHA  SUPER- SERES DA FINLÂNDIA  



pássaro do espaço  

pássaro do espaço, É Dick Carnen, saiu da aviação e 

resolveu construir um potente a jato com uma poten-

cia incrível. e assim, Dick Carnen foi para o espaço e 

acabou o oxigênio ficando fora de si. quando voltou a 

si estava em outro planeta a Bi milhões de anos-luz da 

terra. quando voltou a si se encontrava no planeta Asl-

tro renascendo uma amizade com o senhor supremo, 

já que Dick não saberia voltar para o seu sistema solar 

e também não queria voltar para o seu mundo foi trei-

nado e se tornou um policial alado do espaço aéreo 

do planeta Asltro ficando conhecido como (Nick) para 

os chegados tendo como sua superiora a capitã nwhj. 

nwhj tem uma filha chamada zyg e amigos como: 

thew, tzy, zhe, mzyee. a capitã nwhj é da tropa 1, tzy é 

da tropa 2, zheéda tropa 3, thewé da tropa 4, o comandante mzyee é da tropa 5 na 

base da esquadra xaltq.  

A neta de Santos Dumont  

  

GROELÂNDIA ALASKA CANADÁ 

  

O HIPNOTIZADOR 

   

(Inpino Brailck) foi numa expedição no Brasil, precisamente no 

amazonas onde foi picado por uma cobra verde, sendo salvo por 

um índio velho que deu um soro, que evitou que Inpino Brailck 

morresse dando este poder de hipnotizar qualquer ser vivo. de-

pois de tirar seu diploma de computação eletrônica fez um mini-

jato quebra-galho e um uniforme e saiu pela Groenlândia comba-

tendo corsários do mar. algumas vezes tendo que fugir para não 

morrer, batendo apanhando, vive no brasil.  



O FORMIGUEIRO 

(Wayne Bruthy) Wayne Bruthy foi espancado e atacado ficando traumati-

zado e revoltado indo estudar na universidade sobre ciência e técnica de-

morou alguns anos surge o formigueiro. Wayne Bruthy conheceu o garoto 

abelha no Alaska. Wayne nasceu no Alaska, como um jovem menino foi 

para o brasil.onde ficou traumatizado voltando para o seu país, o Alaska, 

ficando rico à custa dos mafiosos.  

GAROTO ABELHA 

 (Dick Rossil) era um bebê quando foi encontrado por uma abelha rainha 

de outra dimensão que adotou Dick levando-o a outra dimensão ingerin-

do alimento que era normal nesta dimensão que deu poder de abelha 

para Dick. voltando para nossa dimensão do Canadá foi para o Alaska 

onde conheceu o formigueiro. 

 AMÉRICA BRASIL ALEMANHA 

criado em 1980 

O LEVADOR DE JUSTIÇA 

  

O Levador de Justiça, 

(Ronaldo Diskarvo). de-

pois que o avô de Ronal-

do Diskarvo morreu, Ro-

naldo entrou no porão se-

creto de seu avô e lá en-

controu retratos, cartas, 

jornais antigos e unifor-

mes do ídolo que era co-

nhecido como o Levador 

de justiça, herói solitário. 

o segundo Levador já tra-

balhava para o governo 

nos tempos de velho oes-

te. seu avô foi o terceiro e 

ia ser o último se Ronaldo Diskarvo não tivesse encontrado o porão secreto. Ronal-

do impressionado faz outro uniforme equipado surgindo um novo Levador. se alian-

do ao ex-veteranos do governo formando uma equipe: os Tamckstol. seu pai é bra-

sileiro. 

MULTHOMEN  

(Jerônimo Jeremias) Jerônimo Jeremias conheceu uma cientista cha-

mada Jéssica tendo criado um soro-fórmula que multiplicaria instan-

taneamente as células tendo seu corpo como um reator de energia 

fazendo de células artificiais podendo estar em vários lugares ao 

mesmo tempo, multiplicar em mil. agentes de uma corporação negra 

ouviram no radio noticias sobre o soro onde encontram Jéssica e en-

frenta Jerônimo os espiões foram todos pegos de surpresa. dois dias 

depois Jerônimo toma seu soro.  aliado dos Tamckstol brasileiro. 



 Brasil Alemanha 

 XBX 

os Tamckstol 

  

Xbx (Brimi Maverick)é um homem chamado xiz vindo de uma civili-

zação desconhecida, após um acidente xiz veio para o brasil. Brimi 

salvou o homem que estava para morrer. xiz antes de morrer deu 

para Brimi um colar com poderes. e assim xiz morre e Brimi Mave-

rick aparece como Xbrasilx (xbx). aí se aliou aos Tamckstol. 

 

LIVIÂ, o hidráulico. 

  

(Líviâ Gomes). Líviâ Gomes, alemão tendo nascido deficien-

te das mãos e das pernas, seu pai pagou Cr$ 2.000.000.00 

para fazer dois braços e duas pernas. dois anos depois líviâ 

conheceu um cientista técnico cibernético e etc., que man-

dou fazer dois braços e pernas metálicas que ficou traba-

lhando como guarda-costas do cientista durante alguns 

anos. o homem já estava velho e morre. assim acabou seu 

contrato. algum tempo depois Líviâ arrumou um traje e saiu 

como um herói fantasiado. aliou-se aos Tamckstol. 

CAPITÃO VELOZ 

  

(junho da silvasantos). 

O MENINO HOMEM  

no brasil surgiu um herói com dezesseis anos: junho. tudo começou 

quando uma moça estava quase se afogando.junho salva a moça, 

exausto desmaia e quando volta a si encontra um bilhete: velkkap,  

 que era uma palavra mágica. 

  

 

  

 

ALIENÍGENA FRANÇA ITÁLIA 

  

criado em 1981 

MAGNOMEN 

  

Magnomen veio do planeta modula no sistema solar do pinho. 

Magnomen ganhou seus poderes quando lutou contra um dragão 

que após ter matado o réptil tirou uma bola brilhante do olho do 

réptil e a esfera se quebrou dando poderes a Magnomen:   

poderes da agilidade, da força e de raios. já lutou contra pinho 

flash, irmão do príncipe pinho-pinho. 

 



GELOMEM 

  

(Dilmaio Rafigui), italiano. Dilmaio Rafigui foi atacado por 

Luthor, senhor do gelo.   

Dilmaio ganhou seus poderes quando na luta contra o senhor 

do gelo o matou ficando amaldiçoado pelo resto da vida, não 

podendo se aproximar do fogo. 

  

 SINISTRO FANTASMA 

  

 (Brumen Dincon) frança: Brumen, certo dia, ou melhor, uma estranha 

luz vinda do nada que o atinge se tornando um fantasma. basta Bru-

men Dincon levar um susto que o francês se transforma. tendo ao seu 

lado uma mascote do além que avi- sado perigo e do mal. 

 

   

Em 1962 surgem cinco jovens brasileiros  os vanguardamans 

 OS PODEROSOS IMORTAIS 

Deus dos poderes colossais.   Senhor Treschavies, um dos imortais mais poderosos 

das galáxias. Shartur, Deus da força e do poder. Velho Mago (Dhrenn),Deusa do 

bem, Cavaleiro Arco-íris. 

 

 

 

 

 



 NO MAR 

OS AQUATICOS 

  

 

 

 

 

 

 

BRASIL 

 BALAMAN  

 Os trajes do homem bala: de 1979 a 1990. Juriz Gomes, arqui-técnico mecânico. 

tem como oficina mecânica um desmanche de automóveis velhos. Juriz Gomes não 

tem profissão certa. ele sabe um... pouco de quase tudo: eletrônica, o mesmo que 

nada; assim como televisão, radio técnico, áudio, eletrônica digital e, etc...? quem 

será o homem bala por trás do traje? 

  

Juriz Gomes Saain é conhecido como Arquitécnico de automó-

veis, inventor e etc. Juriz tinha inventado um projeto em uma car-

tolina, mas Juriz precisava fazer uma armadura com uma aparên-

cia magnífica e então foi para casa, quando viu o seu filho dese-

nhando. sabendo que julho gostava de desenhar e inventar dese-

nho em quadrinho Juriz foi ver sua mulher Lidi Gomes Saain, que 

logo dormiram. Ao amanhecer teve a idéia de ir até a loja de fan-

tasia e comprou uma fantasia e foi para casa e 

falou disfarçadamente para julho se ele venderia 

seu desenho. no começo julho disse não, mas o 

estranho o convenceu prometendo o direito do 

personagem e falou do seu projeto para o rapaz, 

que aceitou. assim que assinaram Juriz vai direto para sua oficina 

mecânica onde faz seu primeiro traje com a lataria do seu desman-

che de carros velhos e componentes de rádio e televisões, etc. na 

sua primeira estréia, com seu traje nº1, deu de cara com Chapri, 

um assaltante de banco, onde se deu mal ao enfrentar Chapri, que 



tem grande poder nas mãos. 1980: fez o primeiro trajes (d) por Pistola 

Laser. 1981: terceiro traje. 

Cobra Verde, vilão de aluguel. Zarkiny (d) por Rochano brasileiro (d) 

por, (Demônio do Ar, “herói”). nisso Men e Orasco, assaltantes. AB-

Hélio, herói. Vingador Negro, Meteoro, Zazapim, Missvam, Missvem, 

Sansânico, Pinho, os Esticadores.1985: Homem Bala(v) foi (d) por El Su-

per Grosso, Homem Thano, hélice, o bruxo Fanthosuper,Cavaleiro 

Dragão, Gavio Gavião, AB-Hélio. Laboratório dos Heroites, Legião Tâ-

nica, vilões como: o-coceira, morcegan, homem thano, pistola laser e 

suas invenções. 

BRASIL  

criado em 1979 

HOMEM METEORO DA TERRA E DO ESPAÇO 

 (Robert Linco)homem meteoro.era conhecido antigamente como 

garoto meteoro. aos dezoito anos Robert é um técnico de máqui-

nas. Robert foi contratado por pinho - pinho para ajudá-lo em um 

projeto experimental. quando o projeto estava concluído no 

q.g.s.h., pinho-pinho falou para Robert se ele estava pronto. estan-

do pronto Robert começou a fazer muitas montagens, alguns anos 

depois pinho-pinho falou para Robert o quanto ele queria de au-

mento. Robert falou que queria ter poderes. os cientistas começa-

ram a rir, pinho-pinho falou que ia pensar alguns dias. pinho falou: 

que tipo de poderes, Robert?  Robert respondeu: poder viajar pelo espaço sem 

aparelhos, como os meteoros. pinho-pinho deu poderes de Robert se transformar 

em meteoro. e assim apareceu mais um em um milhão de meteoros, como o garoto 

meteoro 1962. meteoro do espaço e da terra (Robert Linhares cora) amigo dos se-

guintes heróis de infância em 1962: Rapaz Foguete, eu, Garoto Meteoro, Jovem Es-

trela, Homem Laser. no passar dos anos conheceu vá-

rios personagens, como pinho flash e sua família, como 

seu sistema solar pinho. Q.G.S.H., Esticadores, Vinga-

dor Negro, Fanthosuper, Homem Bala nº6, Zazapim, me-

teoro.  

  

1979 criados por Mauricio dos santos, os primeiros são: 

pinho-pinho, homem estrela, capitão laser, homem fo-

guete, Homem Meteoro, homem bala, vingador negro, 

homem lama, Mobilisador, Sansânico, Zazapim, demônio do ar. já lutou com Raio 

fora –da- lei, DR Microm, Q.G.S.H, os esticadores. 

OS ESTICADORES 

   Os esticadores(Fred e Jane Estim) homem fo-

guete (Rick Dorival Ourinho Mathias), Rick Doon, 

tinha feito uma formula de fazer qualquer um que 

ingerisse se esticasse. ele estava precisando de 

dois voluntários que fossem honestos. assim, co-

nheceu Fred e Jane, dois irmãos gêmeos que 



aceitaram o teste a primeira vez quando 

sentiram uma tremenda dor que quase os 

mataram. depois de alguns treinamentos 

os dois gêmeos ganharam dois unifor-

mes. Fred Estim perguntou para o ho-

mem foguete como podia se esticar? o 

homem foguete falou que seu corpo não 

era mais de carne e nem de ossos e sim 

“borracha” e assim podendo se esticar à 

longa distancia. assim ficaram apelida-

dos de Esticadores. tendo como fraque-

za, o fogo, não podendo se aproximar do 

fogo. Fred e Jane (esperança timbira) vi-

vem no quartel generais dos super-

heróis onde se encontram  Vários heróis: 

pinho – pinho, pinho flash, homem es-

trela, capitão laser, homem foguete, ho-

mem lama, Mobilisador, homem bala, 

vingador negro, Sansânico, Zazapim, de-

mônio do ar. contando com esticador e 

esticadora, são 14 os heróis.   

ÁFRICA 

VINGADOR NEGRO 

Walquithimm estava vindo do seu traba-

lho quando chega a sua casa e vê seu pai 

caído no chão;pega seu pai e o coloca no 

sofá e rapidamente chama uma ambulân-

cia levando para o hospital. . o pai de 

walquithimm era cheio de mistério, não 

conhecia direito seu pai, só via ele de 

noite e voltar de dia; achava, mas nunca 

desconfiou de seu pai. no hospital viu 

que seu pai estava morrendo. quando 

sentiu uma terrível dor rapidamente o 

pai de walquithimm Medeiros, toca em 

seu filho transferindo seu poder para 

Walqui e depois morre. seu filho na hora 

cai desmaiado por causa do choque, no 

chão da sala do hospital. ele não sabia 

que estava com poderes quando voltou a 

si, só foi descobrir quando falhou os frei-

os do caminhão que colidiu com um Che-

vette sendo jogado para o penhasco; 

quando foi caindo ele não sabe co-

mo,Walqui se transformou num raio e 

saiu do Chevette ao mesmo tempo em 

que explodia o carro. alguns meses de-

pois Walqui fez uniforme e saiu como 

vingador negro. Walquithimm Medeiros 

nasceu na áfrica e chegou ao brasil. seu 

pai era brasileiro e sua mãe africana. 

walquithimm é brasileiro de convivência, 

foi a áfrica ficando alguns anos, voltando 

ao Brasil onde vive até hoje. 



no quartel general dos super-heróis walquithimm de Medeiros vive mais 

nos.q.g.s.h. no , no amazonas, do que em sua casa na cidade de Manaus.  

ilha 

ILHA INVISÍVEL NO OCEANO ATLÂNTICO 

Sansânico 

  

veio de uma ilha invisível só ele pode ver e os demais que moram 

na ilha. San fez uma canoa e se dirigiu ao mar. foi em um templo de 

poderes que San ganhou seus poderes de força terrível ele podia 

ficar musculoso como também normal. ele quis se aventurar no mar 

da morte para descobrir novas civilizações. San encontrou um conti-

nente que todos nos conhecemos como brasil. chegando ao Brasil 

San foi visto pela população daquela pequena cidade. todos riram 

dele(porque) vocês não sabem,mas, eu vou dizer para vocês tam-

bém rirem de San. ele tinha chegado ao Brasil de saia branca e com 

cinto de ouro puro. todos estavam mexendo muito com San e ele se 

irritou e viu um caminhão e pegou erguendo no alto para assustar o 

povo. todos se assustaram e saíram correndo ficando só um casal e 

pede para San abaixar o caminhão e levaram San para sua casa do 

casal ficando amigo do casal José e Mari. Mari 

e José deram uma fantasia para San d´sânico que ficou conhe-

cido como Sansânico no estado do amazonas na cidade de na-

tal Sansânico se aliou com os super-heróis do quartel general 

do amazonas ao lado dos seguintes heróis: homem foguete, 

homem meteoro, capitão laser, homem bala, vingador ne-

gro,o bruxo Fanthosuper, Mobilisador, homem estrela, demô-

nio do ar, Zazapim, esticadores.  

 BRASIL 

criado em 1979 

DEMÔNIO DO AR 

 demônio do ar (Domingos Finanças Dis). 

Dom Findis estava com seu avião mono-

motor 17-5. dom levava um maquinário 

computadorizado com química cheia de 

radiação até o tampo. dom Findis estava 

indo em direção ao sul da Bahia quando o 

avião começou a ter falhas no motor. no 

começo dom Findis não dá importância ao 

17-5é o nome que dom Findis deu ao seu 

avião de carga. quando dom percebe o 

defeito já era tarde demais e o avião co-

meça a cair.  desesperado, cambaleando, corre para trás do avião para pegar o seu 

para que das. vendo que ele foi sabotado dom Findis se apavora quando vê automa-

ticamente os computadores se ligam e liberam compartimento de irradiação.  o ma-

quinário desregulado explodiu misturando química explodindo o motor da hélice 



do bico do avião indo cair numa árvore. logo a ambulância leva dom Findis para o 

hospital das clinicas, enquanto isso a perícia federal aparece para investigar o avi-

ão.  no hospital, os médicos se assustam quando vêem os olhos de dom Findis. vol-

tando a si, no hospital Dom Findis dá de cara no espelho e.  cadê meus olhos!... ven-

do completamente seus olhos verdes radioativos, dom Findis deixa o hospital sem 

ser visto indo para sua casa falando para a mãe o que tinha ocorrido indo dormir 

depois. pela manhã foi subir na árvore cheia de maçãs onde o galho que dom esta-

va se quebrou.  no desespero, dom flutua no ar... desse dia em diante começou a 

provocar outros heróis. vive algumas vezes no q.g.s.h. dos heróis.   

 

hoje: 1979 Brasil 

OS HERÓIS DO ESPAÇO SIDERAL 

  

  

  

 

BRASIL 

A.B.HELIO - aventura e bases. Helio  

  

Walter Stuartijinktock é (ab-helio) Walter brasileiro comprando uma fábrica por mi-

lhões para fazer laboratório de química. passaram-se cinco anos,Walter contratou 

dois cientistas profissionais quando eles estavam vendendo uma maquina de trans-

formações por dez milhões. braquilinistar e Richard Lenocriver, sendo mixaria já 

que Walter tem muitas fabricas de remédios e indústrias e comércios e lojas por to-

dos os territórios brasileiros. Walter Stuartijinktock comprou a maquina de transfor-

mações instantâneas. em todas as sedes tem uma base secreta em todo Bra-

sil,ficaram muito importantes nas indústrias Stuart. 

tendo no projeto incluídos os já feitos vinte bases 

secretas e cinco anos poderia ficar no sossego, mas 

como aventureiro não consegue ficar parado en-

quanto existir super criminosos,Walter Stuart não 

consegue ficar parado. Walter é irmão de outro he-

rói:Jinktock ou Jack Stuart Jinktock. líder dos Mas-

tolks, Walter Stuartijinktock ficando conhecido como 

aventureiro e suas bases Helio.ab-helio 

 BRASIL 

JOVENS PATRIOTAS DA ERA DE1941 

 

  

criado em 1980 

Richard de Selal, seu irmão Helio de Selal e quatro primos: 

Escavador Suzana, Sidnei Poithyere Barnei Poithyere fizeram 

um foguete e foram para o espaço sideral quando uma luz 

vindo do cosmo erradicou o foguete que brilhava intensa-

mente luzes cósmicas invadindo seus corpos. Richard de Se-



lal se torna super-humano, Helio de Selal poder de raios gasosos e 

vira gás e os dois irmãos Suzana e escavador como (Scavador) de 

pá super-humana, Suzana de raio e bolas de fogos que sai de suas 

mãos. Sidnei Poithyere de virar martelo ou muda suas massas. Bar-

nei Poithyere de virar raios em forma de teias e se gruda nas pare-

des uma teia viva. 1965. pinho - pinho colocou o já conhecido co-

mo jovens patriotas numa máquina criogênicos congelastes. 1968. 

quando com a ajuda de vários super heróis do passado, presente e futuro contribui-

rão na construção do planeta estação orbital, laboratório do 

espaço, um planeta colossal de metal alienígena no espaço. 

na última linha do sistema solar do nosso espaço, na constru-

ção do mundo de liga metálica alienígena com pareceram: 

homem imã,Espacepozz, Lagartixa, Pinho flash, meteoro, Ho-

mem Bala, Vingador Negro, Sansânico, Zazapim, missvan, 

missven, demônio do ar, ab-helio, jovens patriotas, super se-

res, os Mastolks, gavio gavião, el super grosso, astronauta, 

capitão brasil, flechen, homem de prata, garoto rocha, o in-

vencível grade, passára do espaço, trovão da noite, estrela 

negro, heçotempo, cauin, O.l.t.r.o, armador verde, roghan, 

garoto de fogo, molecular, capitão do espaço, os tamckstol, 

foguete,estrela, braço de ferro, Jasthar, Masvoador,  

Rom-borg, Magnomen.   

AMÉRICA 

ZAZAPIM 

  (Zapi Nilcor) Zapi Nilcor estava de férias no amazo-

nas na cidade de Manaus quando viu um velho que-

rendo vender um cinto mágico por quatro milhões 

cruzeiros. Zapi Nilcor pensou que o velho estava bi-

ruta ou brincando, mas o velho não estava nem biru-

ta nem brincando, e Zapi fala com o velho: você acha 

que alguém vai te dar quatro milhões por um cinto? 

mas o velho fala que o cinto é mágico. se você é má-

gico porque você iria querer vender?  o velho res-

pondeu: porque já estou velho e preciso do Money. Zapi pergunta qual é o poder 

do cinto. o velho disse que o cinto mágico transportava para onde a pessoa pensas-

se em ir. e o velho prova desaparecendo e reaparecendo com uniforme na frente 

De Zapi Nilcor,que falou: faça-me um uniforme que eu compro seu cinto pelos qua-

tro milhões. e o velho desaparece, aparecendo com o uniforme. assim, Zapi compra 

o cinto mágico. e o velho0 pergunta para Nilcor que ele iria fazer com o cinto mági-

co e o uniforme. Zapi Nilcor disse que iria sair com um super-herói. agora Zapi sai 

como Zazapim. 

  SUPREMO 

Q.G.S.H. – quartel general dos super-heróis. membro oficial: meteo-

ro, foguete, esticador, homem bala, Mobilisador, demônio do ar, la-

ma, vingador negro, pinho flash, Sansânico. 



BRASIL AMÉRICA 

  

MISSVAN MISSVEN 

 Missvan Missven: Jane Missvanven. Lília Missvanven. Jane e sua filha Lília   

são cientistas. descobriram um jeito de 

ter poderes elétricos sem afetar o cé-

rebro. Jana e Lilia depois de seu proje-

to ter sucesso, as duas foram par uma 

fábrica de borracha onde encomenda-

ram duas roupas de borracha. dois di-

as depois foram para o Quartel Gene-

ral dos super-heróis falarem com o Me-

teoro na identidade de miss van e miss 

vem para comprar quatro mini-jatos. meteoro não quis cobrar, mas Jane insistiu 

missvan e missven ficaram algum tempo só em dupla; algumas vezes se aliaram a, 

outros heróis do QGSH e dos TAMCKSTOL: Ocarta, Arqueiro Caçador, Mulher A ja-

to, Hipnotizador, Formigueiro, Garoto Abelha, os HEROITE, Garoto Corvo, Pistolei-

ro Verde II; HERÓIS DO ESPAÇO, Mosquito Verde, Ab-hélio, Moça-Aranha, Falcão 

II, os Gragens Voadores. Lilia MISSVEN aliou-se à TURMA ESTRANGEIRA. era for-

mada pelos seguintes jovens: Dratrom, Garota Mosca, Flecheira, Bracelete, Garoto 

Corvo, Super-Pequeno, Rayota, Trovão da noite, Morgam bom de briga, Americana 

Branca das Lutadoras. Mulher da mascara, que fez dupla com missven.  

BRASIL 

QGSH: 01 Amazônia (quartel general supremo dos super-heróis) 1968.  

quando o alienígena já co-

nhecido como pinho-pinho 

projetou vários esquemas de 

segurança com a ajuda de 

vários super-heróis do bra-

sil. nisso estavam: homem 

foguete, homem estrela, ca-

pitão laser, homem lama, 

Mobilisador, meteoro, foram 

alguns que iniciaram no 

QGSH. dos super-heróis co-

mo também Esticadores, vingador-negro,Laboratório de Pesqui-

sa: Rio de Janeiro, criado também com a ajuda 

dos super-heróis do Brasil, projetado por pi-

nho-pinho, os Heroites trabalham para o go-

verno na proteção e manutenção do laborató-

rio de pesquisa. QG II escritório dos super-

heróis. no primeiro andar x07. o chefe coman-

da um grupo com dez super – heróis. no se-

gundo andar o capitão laser comanda nove 

super-heróis. 



RÚSSIA BRASIL BOLÍVIA 

 RHOGAN da Rússia 

criado em 1980. 

 Rhogan (Phiertosawthak) é um sargento. estava vendo uma experi-

ência que o doutor Sthar estava fazendo uma massa química radioa-

tiva atômica. quando o acidente acontece e o sargento Phiertosaw-

thak escorrega e cai dentro da massa radioativa que endurece em 

seu corpo dando poderes ao sargento russo. 

 

 

GAROTO FOGO 

 1934: (Halberto Jemal) garoto de praia. na praia quando mergulhou 

no fundo do mar Alberto encontrou um pequeno baú onde encontrou 

um medalhão verde transformando em tocha seu corpo. o susto foi 

tanto que Alberto desmaiou. já a par de seu poder de fogo ele conhe-

ceu todas as praias do brasil. vive no rio de janeiro. 

 

O boliviano ARMADOR VERDE 

 (Mark Silvisthsinth) 

marko fez três armas fantásticas: uma metralhadora e dois revolveres tele

-transporte, sendo impossível alguém o desarmar instantaneamente. 

marko, como é conhecido, é cientista e engenheiro. quem iria imaginar 

que marko, ou mark, iria acabar se apaixonando por outra heroína, co-

nhecida como flecheira (lúcia rosária souza). 

  

BOLÍVIA ALIÊN EUROPA 

FLECHEIRA 

  

(Lucia Rosária de Souza). 

fez um uniforme elástico sintético e mandou fazer arco e flechas dizendo 

que era para seu marido. e começou há treinar doze horas por dia até se 

tornar perita no manejo de arco e flecha. e sai como Flecheira, uma heroí-

na. demorou algum tempo e Lúcia conheceu outro boliviano que é o herói 

da Bolívia, conhecido como armador verde, ficando gamadinha pelo herói, 

tornando-se namorados inseparáveis. até quando?... 

 

 O.L.T.R.O.   

o homem de outro planeta. 

O.L.T.R.O.2222 fecundação genética artificial oval,protetor de seu plane-

ta onde vivemos guerreiros e suas guerreiras com suas companheiras de 

missão e rotina: O.L.T.R.A.0002. guerreiro da guarda de seu mundo. erro 

no programa do computador nave sai da linha solar se perdendo no cos-

mos vindo parar na terra, no amazonas, brasil. 

 

 



flecha azul ll 

 (Donalck Xavier) 

seu pai antes de morrer 

era,o flecha azul i. demorou 

algum tempo, Donalck Xavi-

er pegou o uniforme antigo 

de seu pai e treinou no ma-

nejo do arco e flecha e defe-

sa pessoal e saiu pela Europa como caça-

dor da máfia, refugiando-se no brasil. 

ARGENTINA BRASIL 

 HOMEM CORVO E GAROTO CORVO 

 criado em 1980. 

Rifhim Goldi-

ma fizera uma 

asa e um traje 

para sair como 

um herói ar-

gentino. até 

seu melhor 

amigo pegar 

no flagra Rifhim com as asas e o unifor-

me. já que era seu amigo, Rifhim fala to-

da a verdade para Linckrom que fica im-

pressionado. aos poucos Lincké treina-

do,Rifhim Goldima faz outro uniforme pa-

ra Lincke os dois surgem como homem e 

garoto corvo. 

  

Brasil 7020 o ano a Amazônia 7ª guerra 

mundial 

o mundo já não era mais o mesmo, a des-

truição da guerra foi tão grande que mi-

lhões de pessoas morreram no estado 

que já foi o amazonas. hoje, selva negra, 

Lothâ descendente de sobrevivente do 

holocausto. Lothâ foi criado em uma al-

deia. Lothâ é nativo, e fora caçar, quando 

volta estava tudo destruído e muitos de 

seus amigos mortos.  caído estava seu 

amigo e pai de criação Togvou, ancião 

que antes de morrer falou para Lothâ, o 

nativo, que quem destruiu a aldeia foi La-

chus. jurando vingança contra Lachus e 

seu bando de corsários do amazonas. 

   

BRASIL 

1934: PISTOLEIRO VERDE  

criado em 1980. 

  

bandidos assas-

sinaram sua 

mulher. Pistho-

clalvim se re-

voltou e para 

ninguém co-

nhecer sua 

identidade se 

disfarçou e ma-

tou todos os as-

sassinos. sendo 

caçado pela po-

licia e demorou 

alguns dias e 

Pis thoclalvim 

faz outro traje só que verde já como 

pistoleiro verde. 

1994: 

Surge PISTOLEIRO VERDE II, outro herói 

de cabelo prateado. Pistoleiro Verde II 

se aliou a outros heróis no primeiro an-

dar do prédio, no Escritório dos Super– 

Heróis. os membros são X07, o chefe, 

Xbx, mulher imã, homem fogo, garota 

mosca, flecha negra ii, Mobilisador, o 

carta, o chofer Creis-Lim, Arkeflecha II. 



 BRACELETE (Bracel Brass) achou duas gemas e um cristalchamado enbal. quando 

Bracel encostou as duas gemas um cristal, estas desapareceram reapa-

recendo em forma de braceletes. ao apontar o braço para o alto, várias 

argolas saíram de suas mãos pegando um pássaro em pleno ar. fez um 

traje e patins e surge como um herói brasileiro.  

criado em 1980.  

  

MOSQUITO VERDE(moscafio de neto silva) moscafio de netosilva es-

tava fazendo uma experiência no porão da sua casa quando um mos-

quito verde entrara em sua residência entrando no porão, na sua ma-

quina de modificação molecular atômica.  quando ligou o aparelho 

para testar sua máquina que era sensível com programas no compu-

tador, moscafio dentro da máquina que detecta um mosquito raro 

verde acionando automaticamente a máquina, que não estando pron-

ta, explode. quando voltou a si, minutos depois, sente que tinha uma 

asa de inseto invisível em suas costas. 

  

ISLÂNDIA DIMENSÃO ZONA NEGRA 

O ESTRANHOARANHA 

criado em 1981  

lizza nina (islândia) ganhou seu po-

der quando salvou Estranhoaranha 

da morte estando acorrentado den-

tro do amassador de carro velho. 

Lizza Ninna desligou a máquina a 

tempo. Estranhoaranha em sua zo-

na negra. e como em seu mundo se 

costuma pagar pelos favo-

res.Estranhoaranha,(Hondon Smith 

Silva), sua mãe era brasileira. Lizza 

Ninna pediu para Hondon poderes de heroína.  para ter pode-

res Lizza consentiu que Estranhoaranha lhe aplica se o sémem alienígena em seu 

corpo, passando a ter poderes aracnídeos, moça-aranha. 

 

 CHINA AMERICA MONGÓLIA BÉLGICA 

 

AS LUTADORAS  

Johnas rocha de arem 

 ex-comissário tendo grandes amigos no governo e no sub-

mundo do crime. johnas treinou as quatro garotas e deu codi-

nome de “as lutadoras”. elas usam roupas de chamar atenção 

e máscara. seu campo de ação é mais noturno. tendo como ca-

ça-verme como dieck matado, culha, maníaco careca, estrupa-

dor .johnas, é rico e aposentado tendo vários contatos no mun-

do e no governo. as lutadoras  



MUNDO DAS NUVENS UNIÃO SOVIÉTICA  

1981 MULHER DAS MÁSCARAS 

Mulher da Máscara quando esta em grupo. (Jéssica Thomas) é técnica 

de quase tudo. fez umas botas com propulsores eletrônicos. é um traje 

que chama a atenção. tem uma filha que é uma gracinha: Jessi, 11 anos. 

Jéssica, vendo livros de judô se tornou uma perita. o pai de Jéssica era 

um machista inglês. ela odeia machista, sai pela união soviética mos-

trando do que é capaz. 

ALIANÇA 

1981 Vandalola, a espadachim 

 veio do fim do arco-íris. ela nasceu no reino das nuvens do céu. seu poder 

vem da espada. Vandalola luta contra os monstros que tentam dominar e 

destruir a terra. 

  

  

TURQUIA SOVIÉTICA 

 1981 MORGAN Bom de briga 

  

  

Morgan (Morgan Smith Masco) . tendo uma tremenda força física conse-

gue quebrar uma corrente das grosas. fez um colete a prova de balas. 

gosta de sair por aí nos quebras. gosta de brigas, luta Kong Fu e Karatê. 

seus pais, Tom e Dona Mara vivem na Turquia. 

 

ROMBORG 

 

Rom Borg Vônalth e sua filha Mirinalth fizeram um andróide cibernético 

cyborg com ajuda do cientista mecânico e sai com um herói da lei, o an-

dróide ronborg trabalha para uma organização de agentes da policia so-

viética, tendo uma personalidade humana. 

 CANADÁ 

1981 

V.O.C.C.E.R.A.S. 

(vigilância organização canadense contra espionagem rastreio 

de armas sofisticadas.) organização v.o.c.c.e.r.a.s. (os cavalei-

ros da planície) Dordy e Hândô trabalhavam para o governo 

desde 1949. Dordy Gomes e brasileiro, irmão de sangue de 

Hândô que e canadense. seu pai era brasileiro. quando Dordy 

nasceu no Brasil sua mulher que e canadense voltaram para lá 

onde nasceu Hândô. Dordy Gomes já foi várias vezes para os 

seus pais de origem no Brasil, onde aprendeu seu folclore nati-

vo. voltando para o Canadá Dordy Gomes se tornou tenente dos cavaleiros da pla-

nície. a organização v.o.c.c.e.r.a.s. se localiza em winnipeg. Dordy não é acostuma-

do àquela região, onde o frio é constante. foi na segunda guerra mundial que Hândô 

perdeu seu olho esquerdo. os dois sabem vário s tipos de artes de lutas. 



BRASIL 

1994:  

DIMENÇÃO FUTURA 

 Gordon Cícero da Conceição...e sua filha Jeissi estavam em seu carro 

juntamente com seu namorado Dil rani  indo para seu apartamento 

quando à sua frente três buracos se abriram...saiam do carro quando 

um terremoto jogando cada um num buraco luminoso, indo parar em 

outra dimensão no futuro 4200. nisso , imagens spectrais passaram por 

Gordon, que teve o poder do sol fogo,Jeissi, o poder do mestre gravi-

dade,Dil rani o poder da mulher gigante. 

 

 EUA EUROPA 

  

FALCÃO DA MONTANHA  

EUA, Texas,(... terra onde o lendário falcão da montanha pisa nenhum 

um bandido atira primeiro.) assim ficou conhecido o falcão. sua ori-

gem é desconhecida. 

1995. aparece um homem com o traje do lendário falcão da montanha. 

  

O DELEGADO QUE NÃO MORRIA ! 

1981 Demmorrie trabalhava para o governo nos tempos do 

velho oeste. seu passado é um mistério; do mesmo jeito que surgiu, desa-

pareceu.europeu. 

 

 

 

O CAÇADOR DE BANDIDOS 

1981 

EUA , Califórnia: não usava máscara mas nunca foi reconhecido.  

tendo três armas e um punhal 

  

CHINA AMÉRICA JAPÃO BRASIL 

  

chinês mestre Nechig Yanchu aliado do primeiro Levador de Justiça do velho oeste, 

que trabalhava para o governo. 

  

OS MASTOLKS 

 os Mastolks Jack Stuart Jinck Tock (Jinck Tock) Jack é um milionário 

que não gosta de ficar parado. ele gosta de aventura.  um dia foi até 

a fábrica de Walter Stuart , seu irmão por parte de pai. Na fábrica fo-

ram para mandar fazer dois pares de braçadeiras com poderes. Jack 

não sabe que Walter é herói. Jack é dono de fábricas de fazer ferros 

e computadores mestres. depois de muito tempo resolveu formar 

um grupo de super- heróis: os Mastolks, tigre super pequeno, mu-

lher imã, Salfim, monstro Rayota, Dratrom, Lifi. 



AMÉRICA 

  

criado em 1982 

SUPER PEQUENO 

(Phiter Bruvin). 

Pither 

salvou a filha de um ser chamado Trêschavies. Trêschavies deu pode-

res para o jovem herói do tamanho de um palmo. aliado aos Mastolks, 

1971, foi quando surgiram os Mastolks. os Mastolks foi criado por Mau-

ricio dos santos para atuar no período de 1971. mas seu nascimento 

mesmo foi em 1982. 

RAYOTA E RAITA (Japão) 

Rayota e Raita vieram do Japão quando mais novos. Rayota e 

Raita salvaram um homem de o homem deu pra Rayota um 

par de algemas mágicas para o casal de namorados. vieram 

para o brasil... 

 

 

.HOMEM.S.A.L.F.I.M. (Brasil) 

Zé Norfe criou um traje equipado com armas modernas com raios nas luvas e jatos 

nas botas aliado aos Mastolks. 

  

 

  

HOMEN MONSTRO (bento) 

  

 

 bento veio de um reino dos monstros no subsolo tendo o 

poder de ficar gigante. bento é um rei em seu reino onde e a lei dos 

mais fortes.  foi o príncipe pinho-pinho quem mostrou uma saída para a 

superfície. bento, herói que fala pouco e ruge muito queriam conhecer 

o mundo da superfície  pinho- pinho com seu imenso... poder pinho le-

vando a velocidade da luz para a superfície onde se aliou a os Mastolks 

até hoje. 

  

  

INDONÉSIA AMÉRICA 

DRATROM E LIFI (Drato e Lafi) 

  

  

indonésia: Dratrom e Lifi queriam ser, os casais,mais na-

morador de seu país. começaram um ano intensivamen-

te na construção do traje completamente equipado en-

comendado de uma fábrica . assim, aparece em seu pa-

ís, seus super- heróis: Mastolks. 



HOMEN TIGRE 

 (Brene Panther)Brene Panther,americano, fez seis garras nas luvas e 

seis nas botas, sabe lutar em estilo tigre. fez uma veste quando está 

concentrado age como a um felino. aliado dos Mastolks,em  

1994 teve um período com o COMANDO DA ARTE. seus integrantes 

eram: Major Jorge, brasileiro; Lutadora Chinesa, Cauin, Chofer; 

Flashlhim, Morgan bom de briga. 

BRASIL AMÉRICA JAPÃO 

 HOMEM IMÃ E MULHER IMÃ  

(Bem Crim morais, bárbara Crim de morais). 

bem Crim de morais ficou doente e não pode 

mais sair como homem-magnético, ou como era 

conhecido no Brasil, homem imã. e já que sua 

mulher queria ser uma heroína, bárbara dese-

nhou o traje e bem fez uma uniforme igual e 

bárbara surge como mulher imã. o ciúme fez 

com que bem fizesse outro traje para bárbara uma armadura igual à ar-

madura do marido.       

THIO LOVENS HOL ROGER (Estrela)  

Thiohol e sua esposa Lize construíram uma nave móvel um mês 

atrás. Thiolovens encontrara um meteoro dimensional onde fora 

para outra dimensão num mundo moderno na ciência e tecnolo-

gia, onde conheceu Liza, a Police feminina. aos 19 anos veio para 

o Brasil onde se casou com Lize.  

  

HOMEM ASTRONAUTAS 

 ASTRONALTAMAN 

Nalta Correa Dions, irmão de Estevão Correa Dions (secretamente Ca-

pitão Brasil) sabendo que seu irmão era piloto de aviões e das qualida-

des do irmão, chamou seu irmão gêmeo para trabalhar para Estevão 

porque confiava mais no seu irmão do que nos agentes. mandou seus 

melhores técnicos em tecnologia para fazer uma esfera prateada e en-

viando-a para o espaço, que era azul, tendo como seu primeiro inimigo 

o corsário Piraquin. 

 ® e assim surgiu... CAPITÃO BRASIL  

Estevão Corrêa Dions, cidadão brasileiro, fez um projeto 

avançado de fazer qualquer um que estiver na câmara do 

computador molecular, ter  poder de força ampliada, campo 

molecular a prova de projétil e vôo. sua dedicação a ciência 

fez com que sua vida tomasse rumo diferente.hoje com seu 

ideal patriótico, capitão - Brasil não irá mudar o mundo.o pas-

sado dos correias, foram amargos  mas... nem por isso sua 

educação moral foi mudada.e seus ideais prevaleceram sem 

nunca  

desistir de mudar o mundo da melhor forma possível.capitão 



Brasil em: encontro de sósia duas terras x1 e z dois heróis de ambas terras idênti-

cas.   

    o tribunal dos super-heróis. 

 

foi inaugurado com a presença do sinistro herói GavioGavião  

que matou o vilão congelador.no tribunal seu irmão juro vin-

gança. 

 

 

AMÉRICA BRASIL HOLANDA 

  

CAPITÃO PIRATA século xix.  

Wagner Muntyry, um garoto com 15 anos, os francês mataram seus pais. 

revoltado, juntou-se a piratas do mar ficando conhecido como capitão pi-

rata atacando navios franceses e roubando coisas de valores. 

1994: criado por Mauricio dos santos, para surgir em 1960 como o fantas-

ma do além, atuando ao lado de outros heróis como: o bruxo; Fanthosu-

per, Elsupergrosso, A.b.hélio, Martelo, Garoto Fogo, Teia Humana, Scavador, Fle-

cha Negro I, Arkeflecha I, Pistoleiro Verde I. 

FLECHA-NEGRO II 

 Rock Shom era amigo do,flecha negro i. estava den-

tro do avião quando o motor começou a falhar e o 

herói teve um ataque cardíaco tendo que transferir 

seu electrons. suas pernas estavam paralisadas. o 

choque é tão  grande que Rock desmaiou. voltando a 

si em pleno ar sem saber que o herói teve um ataque 

do coração.a origem do holandês  ,Flecha-Negro I é 

desconhecida. sabe-se que o poder dele é vivo já que poderia ser 

transferido para qualquer pessoa. seus raios saem como flechas. em 1960 aliou-se a 

outros heróis como: jovens patriotas, pistoleiro verde, flecha azul i, garoto fogo, 

Elsupergrosso.   

BRASIL  

A FAMÍLIA SOUZA BARREIROS 

   

...tendo como armas arco e fle-

chas e um punhal e todo masca-

rado para não ser reconhecido. 

quando começou a colecionar 

tinha 13 anos, agora tem 16 anos. 

este é flechen. 

  

flechen, o magnífico (Flechen de 

Souza Barreiro) nasceu no amazo-

nas na cidade de rio negro. quan-

do mais criança caçava nas flo-



restas de rio negro. sempre que tinha 

tempo Flechen ia a uma livraria comprar 

livros de super-heróis e num desses li-

vros ele viu um, super-herói chamado 

flechen, que ficara na selva amazônica 

prendendo contrabandistas de arco e fle-

cha e nas mãos e punhal com máscara. 

 

aos 13 anos ouviu falar de um boato so-

bre uma planta que dava poderes a 

quem a tocasse. depois que ouviu isto 

não conseguiu mais ter sossego. seus ir-

mãos mais velhos diziam que es-

se,negocio de poderes de plantas era 

mentira do povo. depois de tanto tentar 

encontrá-la o jovem desiste. 

 

um ano mais tarde Flechen ouviu falar da 

lenda de um homem que teve um físico, 

e tremenda força, de uma planta. soube 

de um ancião que tinha um livro de len-

das do passado. nesse livro se encontra-

va um mapa e esse mapa tinha a localiza-

ção da planta. assim, seguiu viagem flo-

resta adentro munido de arco e flechas e 

um punhal. 

por causa das onças nos matos Flechen 

escalou uma montanha. enquanto isso 

seus pais e seus irmãos estavam   

desesperados a sua procura. sabendo do 

desaparecimento de flechen no povoado 

os moradores saem a sua procura. de re-

pente uma jibóia ataca flechen. flechem 

crava o punhal na cobra;vendo uma lumi-

nosidade e vê uma flor que mudava de 

cores. sem pensar puxa a flor, que dá 

uma tremenda explosão na montanha...  

Flechen de Souza barreiro 

  

... possuí poderes de flechas que saiam 

em forma de raios e podem voar. depois 

da explosão flechen voltou para sua casa 

enquanto isso os moradores correm para 

a montanha. lá se encontravam árvores 

devastadas e matos queimados no lo-

cal.logo chegam seus irmãos e seus 

 



BRASIL AMERICA CORÉIA TAILÂNDIA 

OS VILÕES QUE PARECEM HERÓIS  

 

 pais.Flechen mente para a 

família dizendo que estava 

na cachoeira. seus pode-

res só foram descobrir 

quando voltaram da mon-

tanha, no outro dia na rosa. 

pegou seu dinheiro e foi 

para a cidade onde conhe-

ceu cauim, que o treinou e 

lhe deu um traje. 

 

OS GRAGENS VOADORES 

 

 

VERMELHÃO Americano 

Nármio Rabwelo estava fazendo uma experiência em um besou-

ro vermelho desconhecido, que lhe dá uma ferroada. urrando 

de dor Nármio mata o inseto, desmaiando em seguida. quando 

recobra a consciência descobre que possuía um poder de raios 

vermelhos. Nármio Rabwelo se alia os outros dois heróis: 

  

os Gragens voadores.TROVÃO DA NOITE e Loufimdins mataram 

seu irmão. jurando vingança quando o pe-

gasse. seu irmãozinho tinha 5 anos. revol-

tado tira o dinheiro do banco e... 

cientistas técnicos que fizeram um traje voador que atirava 

raios. de acordo com seu projeto Loufim Dinschug pagou pa-

ra o cientista não falar nada sobre sua identidade na procura 

dos assassinos. Loufim conheceu vermelhão e pássara do es-

paço, que formaram: os Gragens Voadores.nascido na coréia.  

BRASIL 

  

PÁSSARA DO ESPAÇO  

 

 

 

E Beth Mister Lheng foi seu avô quem fizeram as 

asas para que Beth Mister Lheng. ela fez o traje. não 

tem poderes, mas lutas arte marciais: Karatê, judô... 

passara, vermelhão e trovão se encontraram e for-

maram os Gragens voadores. 

 



OS TITÃS DA JUVENTUDE BRASILEIRA. 

 

GAROTO ROCHA  

(Sân Rocha de Mello), que ainda 

que sendo negro, não deixa de 

ser sobrinho de Estevão, identida-

de secreta do capitão brasil. man-

dando seus cientistas fazerem um 

cinto molecular que fazia qual-

quer pessoa que se apoderasse 

do cinto molecular se tornas-

sem rocha orgânica. e deu para 

seu sobrinho que trabalhava 

para Estevão Dions Correa. alguns 

dias depois surge o garoto rocha. 

O Invencível GRADE 

(Rock Dins de carvalho). foi no laborató-

rio de pesquisas dos super-heróis onde 

vivem os Heroites que rock ganhou um 

cinto atômico. quando rock estiver com o 

cinto será invencível. rock era ajudante 

oficial do seu irmão mais velho que é o 

cientista Joe. para saber o que pensava 

os cientistas no laboratório.  para Rock 

entregar no banco cinco milhões de cru-

zeiros e depois um carregamento de bar-

ras de ouro. assim provou como rock era 

honesto. já que o cinto estava com Rock , 

os cientistas deixaram. 

HOLANDA BRASIL 

HOMEM DE PRATA   

(litho bock) 

litho bock, cientista e técni-

co de computadores: o seu 

maior sonho era poder criar 

um projeto avançado e ousa-

do de criar vida e fazer prata 

ser viva. 

em 1970, litho bock resolve 

fazer um laboratório em um 

vulcão extinto. em 1979 litho faz uma má-

quina de transformações 

sofisticadas. conseguiu se 

transformar, mas agora não 

conseguia voltar ao normal. 

conheceram os titãs da ju-

ventude brasileira, os qua-

tro heróis: flashlhim, garoto 

rocha, grade, flechen, que 

se aliaram ao holandês. 

os titãs da juventude brasi-

leira 

 

Flashlhim do Brasil 

 (Flash Lhim Souza), entre dois jovens 

educados que estavam sendo treinados 

na universidade de artes marciais. era 

uma nova arte de lutas e 

o jovem flash Lhim foi o 

único que conseguiu se 

aperfeiçoar. seu pai, 

Walter Lhim Souza e sua 

esposa chiuliny chan 

Lhim, brasileiro e chine-

sa.os nove alunos, a man-

do do mestre, para testar 

o caráter de flash lhim, 



de todas as formas sendo um jovem extremamente calmo. depois dos 

testes o professor Donalck Greg Vrunck, que era o treinador, levado 

para as olimpíadas de Los Angeles, seu treinador deu para flash lhim 

um par de braceletes que continha poderes que nunca acabavam, man-

dou fazer uma moto avançada para viajar pelo brasil. seu plano era co-

nhecer toda a América do sul. 

depois que conheceu a América do sul e América do norte, se aliou a 

uns grupos de jovens heróis que formavam os titãs da juventude brasi-

leira, com Flashlhim, grade, flechen, garoto rocha. 

1982. 

o sinistro Gavio Gavião 

(Billy de Gávio).Billy fez um traje equipado com jato nas botas, capas 

de rodear a terra em apenas um dia e o sinistro gavião querendo ter 

grandes poderes Billy descobre que no estrangeiro tem uma máquina 

na América que um cientista projetara poderes de super- resistência. 

Billy não pode se conter; disfarçado de cabo militar entra na máquina 

já ligando a câmara de massas já com poderes de atravessar paredes 

no muque, Billy e coloca o trajes de militar e arromba a parede e atra-

vessa o continente oriental chinês até chegar no brasil. no Brasil faz 

outro traje. 

HÉLICE  

 (braquifil das rochas)braquifil estava com sua, moto-cross indo para o 

colégio quando viu um ovni e foi dar uma olhada quando ouviu uma voz 

no disco que o chamava para dentro. meio assustado entra no disco voa-

dor e a porta se fecha ás suas costas levando um tremendo susto quando 

vê o rosto do aliem que fala que conhecia braquifil e deu um poder de 

virar lamina viva . só não podia usar contra o bem que se voltaria contra 

si próprio. 

 BRASIL 

ARKEFLECHA  

1947: Arlke Julher de Souza (Arlke Flecha)  

foi criado dentro do circo. ainda criança seu sonho era ser o melhor atira-

dor de arco e flecha do mundo. depois de alguns anos treinando conse-

guiu atirar flechas a 440 metros de altura, e têm mais. pula de um prédio 

para outro atirando flechas.  

INGLATERRA FRANÇA MÉXICO 

o bruxo FANTHOSUPER  

criado em1979 e 1982  

 

1947: o pai de Fanthosuper era um bruxo. usava a bruxaria para 

o mal. depois que seu falecido pai morreu sua mãe ensinou tudo 

sobre bruxaria para seu filho, que se tornou o rei das bruxarias. 

vive até hoje. 1970: se aliou ao .Q.G.SUPREMO. no amazonas 

o bruxo fantoche supremo 

  



HOMEM DA CAVERNA  

(frança)1947:Bruses Valon. tudo começou quando um cientista queria 

dominar o mundo e enganou o jovem Brusies dizendo que era para o 

bem da humanidade e da ciência. um projeto de transformação de teci-

do molecular instantâneo.e assim o rapaz aceitou servir de cobaia no 

teste ficando em frente a um dispositivo de mutação que fez o jovem se 

transformar no homem da caverna. tentou controlar a grotesca tendo 

que fugir e a vida do rapaz viram uns infernos. criado em 1982 

  

ELSUPERGROSSO 

  

 (Wayne Bruti El)Wayne brutiel, mexicano. foi um deus dos poderes gros-

sais. que deu poderes ao jovem mexicano de coração bondoso. falando 

que seus poderes não poderiam usar com seres frágeis, só levá-los as au-

toridades.1947 

 

BRASIL 

VELOCIDADE E RAPIDINHO 

   

velocidade. (Tublem e seu irmão Toni de Santana) rapidinho, estudava na universi-

dade do mato grosso. um cientista diabólico com a 

mente destruída pela ambição em querer dominar o 

povo do brasil. para seu plano ter inicio o cientista do 

mal usou sua maquina hipnótica para hipnotizar Tublem 

e seu irmão Toni numa experiência que fez com que os 

dois irmãos se transformassem nos bandidos mais rápi-

dos do mundo. 

depois de dois anos de roubos assaltando bancos, supermercados, o efeito hipnóti-

co foi se acabando. Tublem e Toni foram se lembrando que o cientista tinha feito 

que foram usados pelo cientista. Tublem e Toni ficaram umas feras destruindo tudo 

o que viam pela frente, deixando os equipamentos do cientista aos pedaços, tocan-

do fogo em tudo, depois, sumiram do mapa. 

voltaram para sua casa falando tudo o que aconteceu para seus pais que quase tive-

ram um ataque. e assim, Tublem e Toni com tanta velocidade e muita criatividade 

fizeram dois trajes se tornando os heróis de mato grosso. velocidade e rapidinho: 

em avante! 

 CAVALEIRO DRAGÃO 

 cavaleiro dragão (Jorge Ronaldo)era das olimpíadas: Jorge Ronal-

do resolveu ser um herói, estava com isso na cabeça. começando 

com um traje vermelho-verde, também comprou duas 

armas e fez seu próprio cinto. Jorge Ro-

naldo aprendeu Karatê e judô na acade-

mia de artes marciais de um irmão. tem 

um cavalo alado chamado sansão. é o 

único herói a possuir um cavalo alado. 



 HOMEM MÚMIA 

1983 

o satélite da América do sul identificou uma nave 

gigantesca que se aproximava da terra. vendo 

que esta nave não emitia som os militares brasi-

leiros chamaram o irlandês Gordon, que além de 

ser piloto era também cientista técnico, enge-

nheiro nuclear e pesquisador, e mais três convi-

dados brasileiros: 

  

a major Lourdes santista pinheiro, professora de 

vários e linguagem primitiva; a loira e a tenente 

Sintia Maria Cauvante, piloto e médica e o  

  

Major Jorge Caetano Bianco que possui três pro-

fissões não ditas na estação do Brás. no interior 

da grotesca nave se encon-

trava a tripulação inteira em 

animação suspensa... 

 

Gordon Ghost vê um ser 

cheio de ataduras e fitas no 

corpo. quando colocou o cin-

to teve uma transformação, 

sentindo muitas dores. assim, 

o irlandês se torna o homem 

múmia. 

 

homem múmia tinha uma 

consciência que transferia 

seus conhecimentos para os 

terráqueos.   

 

CAPITÃO DO ESPAÇO    

1979: capitão do espaço (Bento Crispim Maria matos, 

brasileiro, também conhecido como bento Crimn) esta-

va com sua camioneta quando o breque falhou e ele caiu 

dentro do vulcão radioativo que a montanha abriu, uma 

hora antes.  o cientista estava 

analisando experiência no vul-

cão misterioso, causando a trans-

formação de bento no capitão do 

espaço. 

1983: com novo traje, bento se 

alia aos Viotois. 



BICKBALL  

Bick Ball e seu primo Teko eram mecânicos na argentina. fizeram uma 

moto e uma lancha voadora. o sonho de Teko era ser astro de circo. 

anos depois, fazendo vários shows aparece um lunático que atira em 

teko ferindo-o mortalmente. Bickball vê os bandidos fugindo em um 

carro. à beira da morte teko faz Bick Ball prometer que pegaria o as-

sassino, vestido com o seu traje. jurando vingança Bick veste o traje 

de shows do primo morto e começa a patrulhar a argentina até se aliar 

aos  .v.io.t.o.i.s.. os Viotois 

CAUIN 

  

Cauin Rorvaur fez um bastão - gira e um traje, cientista. é recém forma-

do também em psicologia.  já lutou contra heróis e vilões. aliou-se a ou-

tros heróis, que são os Viotois que são: Heçotempo, Cauin, molecular, 

Bickball, capitão do espaço ii, o chileno Cauin que viaja pelo tempo 

passado, presente e futuro com os Viotois, lutando contra seres nor-

mais e anormais.os Viotois. 

MOLECULAR 

  

(Clal Ross). três mulheres de mundos distantes do código zinpi, binzizi-

niem,enganado é controlado pelas mulheres . teve seus poderes quando 

foi colocado em uma máquina molecular, tornando-se poderoso. foi le-

vado para o mundo das três Alièns, para uma missão: destruir um pode-

roso conquistador.na luta, Clal sai do controle das mulheres e enfrenta 

os poderosos conquistadores e volta para o brasil. Cláudio Rossi é seu 

verdadeiro nome.  

 

BRASIL 

Doutor Kristal 

  

Doutor Drazitol, ou Drazensckfy, encontra uma esfera de cristal que pos-

sui poderes. o cristal veio do espaço. o Dr. Drazitol Drazensckfy tem 41 

anos e como Dr. Kristal tem 25 anos. . a esfera de cristal caiu no Brasil, 

mais precisamente em salvador, Bahia.  poder ou ilusão? 

 

MARCK ESPACEPOZZ 

  

marco Espacepozz é o herói brasileiro conhecido como la-

gartixa. tem poderes elétricos. graças ao desaparecimento 

do seu irmão gêmeo, no espaço que trabalhava para a NA-

SA. no espaço o nome do seu irmão era Marck, que era cha-

mado de guardião de prata, que é americano. lutava contra 

os vilões no espaço. os saqueadores do espaço. 

 

   



X07 

x07 é seu chofer Creis-Lim. x07 é antigamente conhecido por homem lama. 

  

Carlos Bonee (Carlos Bolnieri neto escandi-

do) atualmente é o chefe do primeiro andar 

no escritório dos super-heróis. comanda dez 

heróis que são: homem fogo, mulher imã, 

Xbx, Garota Mosca, Pistoleiro Verde, Mobili-

sador,Ocarta,Arkeflecha, Flecha Negro II 

 BRASIL ALIENÍGENA ALÉM DAS NUVENS 

 GAROTA MOSCA 

 Walkiria Wamshex , bióloga, fez pesquisas sobre insetos. estava fazen-

do experiência em um inseto de cabeça branca e corpo de cor abóbora. 

ia escapar só que a Dra. Walkiria na tentativa de pegar o inseto é grave-

mente ferida pelo ferrão do estranho inseto ficando em coma por alguns 

dias no chão do laboratório. voltando a si e com asas de inseto nas cos-

tas, podia voar.  pensou em revelar sua experiência, mas mudou de 

idéia e saiu como garota mosca.1983 

 

 SEMPITER 

natal: mundo do Sempiter o mundo dos Natalros: sem, o aventureiro do 

espaço. em seu universo, no seu mundo nascem com poderes enormes. 

a lei de seu mundo é quando o ser de seu mundo envelhece a cada 300 

anos é transformado em energia e transferido para os jovens. 

em seu mundo é impossível de se penetrar se for de fora. 

  

HERCKTHONY, 

 

 semideus. espírito de semideus que não suporta a idéia de ficar nas nu-

vens e encarnou em um corpo humano musculoso e luta contra mons-

tros, demônios e seres infernais.  

Herlk thon 

 

 

 

 

HEÇOTEMPO  

 Belmo Mont foi contratado por ser o melhor piloto para levar os 

melhores cientistas para uma experiência no solo do planeta mar-

te. Belmo, vendo uma coisa luminosa que se tornaram dois ho-

mens separados.  

enquanto um corpo morria o outro aprendeu a controlar tempo. 

 

 

 



AMÉRICA 

 1983:OS TRÊS VIGILANTES 

  

O GLOBO DA MORTE 

  (Michael Kane), arquiteto, começou a ter idéias maldosas e fez um traje 

fino e saiu por ai espancando bandidos, se tornando lunático por dar giros 

no alto e manobras perigosas. ficou conhecido como globo da morte. an-

tes era só globo, até todos os chamarem de morte.  

 

 

ESCUDO NEGRO 

 Bruthir Walggin estava andando quando um conhecido vilão chamado ho-

mem escudo que ataca Bruthir. só que já velho, não tem a menor chance 

contra o jovem Walggin que se defende com um golpe de Karatê no cri-

minoso.  sabendo que o poder do homem escudo era os da pulseira e pe-

ga a pulseira e surge como o escudo negro. 

 

ESTRELA NEGRO 

 (Rogen Dervaig)Rogen, salvando um alienígena das estrelas que veio pa-

rar na terra como cavaleiro estelar, gratificando com poderes extragalácti-

cos luminosos. o encontro: globo da morte estava lutando contra quatro vi-

lões quando surge o escudo negro, e na avenida, estrela negro, que ajuda-

ram o globo da morte e se tornaram um trio. 

  

AMÉRICA BRASIL 

AVENTURA  

1983 Aven Thim, americano, 

imigrou para o Brasil achando 

que tudo o que vê na televisão 

é verdade. foi parar no Brasil 

onde teve uma decepção arru-

mando emprego de entrega-

dor. em uma entrega é hipno-

tizado por um cientista velho 

conhecido como Brewer. fez 

uma formula: genes X,1 e uma 

máquina de acelerador de te-

cido molecular. hipnotizado 

Aven vai e assalta um banco - 

ou melhor, ia - mas surge o 

capitão laser e domina Aven, 

que com muito sacrifício sai 

do controle hipnótico e para conter tanta energia capitão laser dá um traje para 

Aven Thim e vão atrás do Brewer antigo inimigo do laser.  

 



CREIS-LIM, o chofer 

(Roberto Creis Derver Lim).Creis-Lim é chofer do homem lama em seu car-

ro marrom. roberto é brasileiro, luta arte do judô. Creis-Lim aliou-se algu-

mas vezes a os titãs da juventude:arqueiro caçador, grade, esticador, fle-

chen, flashlhim,garoto rocha, creis lim.   

AMÉRICA MÉXICO 

  

 

 

 

Alerta DETETIVE ANDRÓIDE perigo 

  

detetive andróide, como é conhecido por ter um implante no crânio 

computadorizado que fala do perigo. Joquekofth é um americano que 

trabalha para o quartel de vigilância contra espiões que roubam docu-

mentos de projetos industriais. Joque tem uma armadura à prova de ba-

la, que fica debaixo do paletó. 

 

SELVISTA 

  

Selvista (Selvisplesen) tinha feito experiência com uma planta viva que 

tinha veias como se tivesse hipnotizado com o ser planta e aplica em si 

mesmo, ganhando o poder de se transformar em planta. é mexicano.  

  

 

COMANDO DA ARTE  

missão na china. major Jorge, brasileiro, se encontrava de férias no Chile quando 

uma missão do Brasil chegou as suas mãos. deu de cara com Cauin do Chile. do 

Chile foi para o Brasil onde Flashlhim estava em luta contra uma quadrilha no aero-

porto em Goiás de onde apareceu lagartixa lutando contra o homem tigre, de Goi-

ás. foi para Turquia onde 

deu de cara com o bri-

guento Morgan, da Tur-

quia. foram para a china 

onde encontram a lutadora 

numa missão. o chofer 

Creis-Lim, aliado do x07, 

ou homem lama, se encon-

trava de férias na china on-

de Creis-Lim vê os aconte-

cimentos entre o comando 

da arte e uma organização 

criminosa e entra na luta.  

 

 



 

 

  


