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Pedro Leonardo, filho mais 
velho do cantor sertanejo 
Leonardo, é casado com Thais 
Gebelein e pai das pequenas 
Maria Sophia e Maria Vitória.

Além de sua Além de sua Palestra Musical 
Motivacional, atualmente Pedro 
apresenta o programa semanal 
Mais Caminhos na EPTV (afilia-
da Rede Globo), o qual vai ao ar 
aos sábados de manhã e conti-
nua ganhando cada vez mais 
espaço na mídia, sendo uma das 
personalidades mais conheci-
das do país.

O nome do artista Pedro Leo-
nardo remete as pessoas ao 
bem, a superação e exemplo de 
vitória. Sua história de vida, fa-
mília, índole e reputação trazem 
para sua marca uma bagagem 
que não se constrói da noite 
para o dia. 



Livro Novos Tempos
Biografia de Pedro Leonardo

O objetivo geral do projeto Novos Tempos: biografia auto-
rizada de Pedro Leonardo é organizar, registrar e difundir 
para todo o Brasil as histórias de Pedro Leonardo e de sua 
da família de origem caipira. Esse livro oferecerá ao públi-
co um contato mais próximo com as trajetórias de luta, su-
peração, resiliência e aprendizado, que perpassaram as ge-
rações da família e que, no sentido mais amplo, represen
tam um olhar mais apurado para o homem e cultura caipi-
ras e suas transformações.

O lançamento do projeto será realizado na Semana Nacio-
nal do Trânsito que acontecerá entre Domingo, dia 20 de 
Setembro de 2020 encerrando sexta-feira dia 25 de Setem-
bro de 2020



O Projeto

Em 30 de Janeiro de 2020 o projeto 200860 foi aprovado 

pela lei de incentivo à cultura e enquadrado no artigo 18 

que possibilita o abatimento total dos valores de patrocí-

nio na declaração de imposto de renda da empresa patro-

cinadora.

Este projeto visa à produção do livro biográfico inédito do 

artista Pedro Leonardo, destacando as histórias de luta e 

superação que marcaram as trajetórias dele e de seus fa-

miliares, incluindo as consequências do grave acidente de 

carro que quase levou sua vida. Além da impressão do 

livro, são previstas a elaboração da versão em áudio-livro, 

evento de lançamento no estado de São Paulo e palestras 

fformativas sobre a importância da biografia como contra-

partida social. O público alvo do projeto é composto por 

adolescentes e adultos entre 14 a 60 anos







Valor Total do Projeto: R$199.992,32

- Projeto enquadrado no artigo 18 da 
lei de incentivo a cultutra.

Investimento






