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Produção. Jorge Luis Martins é autor de “Meu nome é Jorge” | Foto: Divulgação  

ANIVERSÁRIO >> ESCRITOR JORGE LUIS MARTINS VIRÁ A PONTA GROSSA  

‘Pegaí’ celebra três anos com palestra 
Ele estará no 
município no dia 7 
de julho e realizará 
palestra no Centro 
de Convenções 
do Shopping 
Palladium 
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Entre um compromisso e 
outro da pré-produção 

do longa metragem “Meu 
nome é Jorge”, o escritor 
Jorge Luis Martins conversou 
com o comitê gestor do 
Pegaí Leitura Grátis para de-
finir os detalhes de sua pa-
lestra em Ponta Grossa.  

O autor do livro de 
mesmo nome que o longa é 
o convidado para o evento 
de três anos do Pegaí em 
Ponta Grossa. Ele estará no 
município no próximo dia 
7 de julho e realizará pa-
lestra no Centro de Conven-
ções do Shopping Palladium. 
O evento comemorativo será 
aberto ao público. Basta que 
os interessados adquiram o 
seu ingresso, e em troca 
doem um livro para o Pegaí. 
Já dá para reservar a data. Os 
ingressos estarão disponíveis 
no mês de junho para troca. 

Além do livro “Meu 
nome é Jorge”, o escritor 
conta com outro voltado ao 
público infantil “O menino 
da caixa de sapatos”. Ambos 
contam sua história de vida. 
Ex-morador de rua, Jorge 
relata suas dificuldades du-
rante o período. Foram seis 
anos (dos seus 10 aos 16 
anos), de medos e tenta-

ções. E depois, a superação. 
“Quando leem meu livro 
muitas pessoas acham que é 
uma história de ficção. Que 
eu não existo”, conta ele. 

“É muito bom poder 
transmitir esta história para 
as pessoas. Para mostrar 
que realmente é possível 
vencer, mesmo com todas 
as dificuldades possíveis”, 
completa. Para o escritor, 
o objetivo maior é trans-

O QUÊ ? 
>> Superação 
Além de escritor, Jorge Luis 
Martins carrega alguns títulos. O 
primeiro a se destacar é o de 
vencedor. Depois desse, vem o 
de administrador, o de especia-
lista em Psicopedagogia e Edu-
cação Infantil, e outros mais 
que dão a Jorge o status de re-
ferência de superação. 

mitir seu exemplo de vida 
para os jovens, que cada 
vez mais são ‘atraídos’ por 
drogas, álcool e criminali-
dade. “Quero acender uma 
luz de esperança dentro de 
cada um”, explica, desta-
cando que ninguém que par-
ticipar do evento sairá da 
mesma maneira que entrou. 
“Tenho essa missão”, avalia. 
Na palestra intitulada “Fa-
lando Verdades”, Jorge des-
taca ainda valores familiares 
e a importância da educação. 
“Gosto de ressaltar também 
que o que diferencia o ser hu-
mano, não é a raça, gênero 
ou religião. É à vontade”, ex-
plica. 

EM PONTA GROSSA 

Mostra Paranaense de Dança 
passará pela cidade em maio 

A Mostra Paranaense de 
Dança é um dos maiores acon-
tecimentos da dança no Pa-
raná. Entre os seus propósitos 
mais nobres está à revelação 
e a valorização do talento de 
bailarinos, escolas e grupos 
de dança de todos os estilos. 
Para que isso ocorra, uma co-
missão da Associação de Bai-
larinos e Apoiadores do Balé 
Teatro Guaíra (ABABTG) or-
ganizadora do evento passa 
por diferentes cidades do Es-
tado garimpando trabalhos ins-
critos para a Mostra. Neste ano 
Ponta Grossa está entre as es-
colhidas para receber uma das 
seletivas. Estudantes de dança,

escolas e academias, de dife-
rentes modalidades, podem se 
inscrever entre os dias 23 a 29 
desse mês. Com o apoio do 
Centro Cultural Teatro Guaíra 
e da Secretaria de Cultura do 
Paraná, este ano a Mostra vai 
levar para Ponta Grossa o Balé 
Teatro Guaíra, com o acla-
mado espetáculo Romeu e Ju-
lieta de Luiz Fernando Bongi-
ovanni. A companhia vai se 
apresentar no dia 13 de maio, 
às 20h, no Cine Teatro Ópera, 
com ingressos a R$ 20,00 
e R$ 10,00.Além de Ponta 
Grossa, a Mostra vai passar 
por Curitiba, Pato Branco, 
Campo Mourão e Marialva.


