


Somos um escritório de gestão de carreiras artísticas 
que trabalha com produção, licenciamento de marca, 
planejamento, assessoria artística, marketing e vendas 
de shows.

Nosso casting é composto por: Pedro Leonardo, Marcio e 
Gustavo, Caio César e Renan, Banda e Coral MEG Music 
e o Projeto Novos Tempos.

Mais do que oMais do que oferecer soluções ou colocar um artista no 
mercado, a MEG Music tem o compromisso de levar a 
melhor estrutura com qualidade e inovação, contando 
com recursos de tecnologia de ponta e com um time de 
profissionais qualificados que fazem com que cada ação 
e projeto executado seja ímpar.

Marcio e Gustavo Banda e Coral Pedro Leonardo Projeto Novos Tempos Caio César e Renan

Sobre a MEG Music

Clique Aqui Clique Aqui Clique Aqui Clique Aqui Clique Aqui

https://www.instagram.com/marcioegustavo/
https://www.instagram.com/bandaecoral/
https://www.instagram.com/pedroleonardocosta/
https://www.instagram.com/projetonovostempos/
instagram.com/caiocesarerenan




PALESTRA
MUSICAL MOTIVACIONAL
NOVOS TEMPOS

Pedro Leonardo está de volta aos palcos! Com uma palestra totalmente 
inovadora,
apresenta ao público um mix de grandes sucessos musicais e relatos 
sobre a
história completa de sua vida e de sua família, mostrando valores, 
alegrias,conquistas, tristezas, desafios e, acima de tudo, muita 
superação!
Em 2012Em 2012, Pedro Leonardo sofreu um grave acidente de carro e ficou 
hospitalizado por 81 dias, sendo 30 em coma. Muitos duvidaram que ele 
voltaria aos palcos e o processo foi realmente lento e difícil. Mas agora 
são NOVOS TEMPOS. Tempo de amar, de aproveitar os amigos, de valo-
rizar a família e de acreditar que, com esperança, tudo pode mudar!
Com humor, dinamismo, música e muita emoção, Pedro Leonardo convi-
da você a refletir sobre qual é o propósito da sua vida e como ser prota-
gonista, já que nossas histórias não podem passar em branco.

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 •Auxílio na resolução de problemas
•A importância do Networking
• Integração entre equipes
•A importância do controle emocional



MARCIO & GUSTAVO 
ft. PEDRO LEONARDO

O Projeto Novos Tempos também oferece o show da dupla Marcio e Gustavo 

com participação de Pedro Leonardo. 

Disponibilizamos aos contratantes diferentes formações para os shows, desta 

forma o projeto atende todos os tipo de eventos, sendo de corporativos para 

100 pessoas até grandes espetáculos como o show realizado no Allianz 

Parque para 45mil pessoas ou festas prefeituras e rodeios.

EntEntre em contato com nossa equipe para entendermos o melhor formato 

para seu evento.

NOVOS TEMPOS
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