
Projeto

NOVOS
   TEMPOS



Pedro Leonardo está de volta, de forma musical intimista e motivadora.

Com um show totalmente inovador, apresenta ao público contratante um mix de 
músicas, contando a história completa de sua família, mostrando valores, 
felicidades, tristezas e acima de tudo superação!
O modelo de pocket show, pode trazer a sua empresa ou evento, uma história de vida 
capaz de motivar seus funcionários, clientes e amigos.
De uma forma, inovadora e divertida, Pedro Leonardo irá entreter sua equipe, 
trazendo motivação.
Com entretenimento e humor, Pedro Leonardo divertirá e motivará seus 
funcionários, amigos e clientes.
Essa história de superação não pode passar em branco. E aí, que tal mostrar que 
podemos superar tudo e alcançar nossos objetivos?

Benefícios do Pocket Show a sua equipe:

• Aumento da Motivação
• Como superar dificuldades
• Como superar limites
• Como encarar desafios
• Importância na tomada de decisões
• Gerenciamento de risco de decisões
• Gerenciamento de problemas
• Como manter o foco
• Importância da busca do conhecimento
• Melhora do desempenho
• Auxílio na resolução de problemas
• A importância do Networking
• Integração entre equipes
• A importância do controle emocional
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BIOGRAFIA

PEDRO LEONARDO

Pedro Leonardo Dantas da Costa, filho mais velho do cantor sertanejo Leonardo, 
nasceu em 29 de junho de 1987, na cidade de Anápolis, Goiás, é casado com Thaís 
Gebelein, pai da pequena Maria Sophia e espera a chegada de sua segunda filha 
Maria Vitória.

Pedro é cantor e iniciou sua carreira em 2002, juntamente com seu primo Thiago, 
filho do sertanejo Leandro (in memorian), dupla de seu pai.

O primeiro álbum da dupla, Toque de Mágica, vendeu mais de 250 mil cópias. Mas 
não foi só o Brasil que a dupla conquistou.

Pedro e Thiago também levaram suas músicas à outros países da América do Sul 
como: Paraguai, Bolívia e Uruguai; além do continente Africano, na cidade de 
Luanda, Angola.

De 2002 a 2004 fizeram parte do projeto Jovens Tardes (Rede Globo), aumentando, 
assim, a visibilidade de Pedro como cantor.

Ainda em 2004, Pedro fez uma participação no filme infantil cine gibi, juntamente 
com sua dupla, Thiago. 

Em 2009, participou do reality show A Fazenda, onde ficou confinado 77 dias, saindo 
uma semana antes do encerramento do programa. Pedro e Thiago abriram a festa 
de encerramento cantando Tempo Perdido da Legião Urbana.

Em 2013, Pedro Leonardo apresentou, ao lado de Helen Ganzaroli e da dupla Hugo e 
Tiago, a primeira temporada do Festival Sertanejo no SBT.

E em 2014, Pedro apresentou o Rota 35, um Especial de 35 anos da EPTV, afiliada da 
Rede Globo, viajando de triciclo por várias cidades de cobertura da EPTV, no interior 
de São Paulo e no Sul de Minas.

Hoje ele atua como apresentador no programa Mais Caminhos, EPTV, no qual está 
desde a estreia do programa, em 2014.

Em 2017, início do projeto Pocket Show Motivacional, pelo escritório MEG Music.
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• Em 2002, Pedro lançou o primeiro álbum Toque de Mágica, juntamente com seu 
primo e dupla, Thiago.

• Em 2003, Pedro e Thiago lançaram o segundo CD, 24 Horas No Ar, que teve os 
sucessos Pra onde você for e Quatro semanas de amor. Também, neste ano, 
gravaram duas faixas no CD Jovens Tardes, com as músicas Aquele beijo que te dei e 
Última Canção.

• Em 2004, o terceiro CD, Coração de Aprendiz, sinalizou o crescimento de Pedro e 
Thiago em todos os sentidos. Foi neste ano que, pela primeira vez, os primos 
decidiram regravar uma canção que havia sido sucesso nas vozes de seus pais 
Leandro & Leonardo.

• Em 2005, lançaram o quarto CD, Jogo do Amor, e iniciaram uma nova fase 
totalmente voltada às raízes sertanejas.

• Em 2008, lançaram o primeiro DVD: Pedro e Thiago ao vivo, com os sucessos Pra 
onde você for, Quatro semanas de amor, Toque de mágica, entre outros. O DVD 
contou com participação do cantor Leonardo, pai de Pedro, que recebeu 
homenagem à antiga dupla Leandro & Leonardo, com o pout porri das músicas
É por você que eu canto, Aqueles olhos e Amores são coisas da vida.

• No início de 2011, a dupla lançou o último álbum, intitulado Na Estrada Como você 
nunca viu. Após este álbum gravaram o single Desisti de me enganar, que devido ao 
acidente de Pedro, não foi lançado. Atualmente apresenta o programa Mais 
Caminhos, EPTV, no qual está desde a estreia do programa, em 2014.

• Em 2017 participou do CD da dupla Marcio e Gustavo (MEG Music), onde gravou a 
Música Sinal Verde, a partir desta participação ressurgiu a vontade  de cantar e 
desde então começou novos projetos musicais como seu pocket show e 
participações no show da dupla Marcio e Gustavo.
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instagram

@pedroleonardocosta
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Pocket Show

Logo no site oficial

Presença VIP

Uso de imagem

(Produção de conteúdo VT e ensaio fotográfico
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11  3878 5840 / 98614 6725

Alameda dos Nhambiquaras, 89

Indianópolis São Paulo SP

CEP 04090-010

MEG Music


