Press Release “Esquadrão TDB”
“Esquadrão TDB e a Chave da Vitória” é uma aventura inédita com
atividades interativas, de uma equipe que enfrenta diversos perigosos
no coração da Amazônia
Emoção e fé nesta aventura infanto juvenil envolvente! O Esquadrão TDB é uma graphic novel
nacional, que aborda a viagem missionária de turma especializada em “missões impossíveis”.
Liderados por Biga e Vivi, eles desbravam a selva amazônica para renovar a esperança da tribo
Atalaia, que está sofrendo com uma epidemia de malária. Ilustrada no estilo de quadrinhos
americano, a história também aborda a luta para combater o desmatamento, representado
pelo terrível vilão chamado Zé Carcaça, que pretende destruir a tribo Atalaia e se apropriar
indevidamente de uma área preservada pelos índios. Esta narrativa leve, no melhor estilo
“Indiana Jones”, também possui diversas atividades ao longo das páginas, levando a interação
dos jovens leitores, tais como labirintos, caça palavras, liga pontos e muito mais.
As ilustrações da revista ficaram por conta do desenhista Luciano Fernandes, que já havia
criado as primeiras aventuras da Turma do Biga, enquanto publicação independente. Já o
roteiro ficou por conta de Marcelo Bigardi, pastor, autor, master coach e palestrante na área
de desenvolvimento e liderança. Natural de Minas Gerais, Marcelo Bigardi foi atleta
profissional de skate, tendo disputado vários campeonatos internacionais. Atualmente reside
em Curitiba, onde pastoreia a Bola de Neve na cidade, além de supervisionar as diversas
igrejas desta denominação no estado do Paraná e outros países. É casado com a pastora
Viviane Bigardi e possui dois filhos, Lucas e Vivian.
O “Esquadrão TDB e a Chave da Vitória” é publicado pela Editora 100% Cristão, que surgiu em
2013 com a proposta de investir no universo “geek cristão”. A empresa, que é única em seu
segmento, trouxe ao Brasil uma série de revistas em quadrinhos com personagens bíblicos,
além de outras histórias reais, ficções, jogos e materiais alternativos.
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