Destaque
Roborracha nasce em Contagem, conquista seu espaço e expande
o trabalho para o Bairro Caiçaras
Dançarino , rap, ator e professor, nasceu no Riacho e foi para Nova Contagem
com 10 anos, e de lá para o mundo
O fruto da imaginação e criatividade de um jovem morador nascido e criado em Contagem é o
super herói amado pela criançada.

O Roborracha é defensor das crianças e do bem. Por onde passa desperta no público a
alegria e a imaginação cultivada pela Fé no bem. O pai do Roborracha é Gerson Jaime de
Souza, filho de Contagem, professor em projetos sociais na cidade, conhecido como
''Borracha” e com 15 anos de carreira o ator participou dos filmes: Capitão do Mato, como
antagonista e no filme "Sob as barbas do profeta" como protagonista e será protagonista do
filme intitulado ''Ritmo louco", que será gravado este ano com direção do francês Huan Pablo.
O personagem nasceu em 2015 e acabou de completar, em 2019, novecentos e uma
apresentações ao vivo, tendo como objetivo vencer o mal e levar mensagens positivas através
da dança e de histórias criadas pelo seu pai para cultivar a imaginação do público. O lema
sempre será o caminho do bem e principalmente da amizade sincera dos valores simples da
vida que nos fazem acreditar que o mundo é belo e que devemos lutar por isso. O personagem
já se apresentou diversas vezes em escolas, entidades beneficentes, vilas, favelas sempre
levando a Fé e o entendimento.
O personagem envolve as crianças, os adultos e os mais velhos permitindo que todos possam
viver a criança que existe dentro de cada um. Acreditar sempre no bem e lutar pelo próximo é o
seu objetivo, sempre lutando contra o mal.

História: Gerson Jaime (Borracha) dançarino, rap, ator e professor, nasceu no Bairro
Riacho e foi para Nova Contagem com 10 anos de idade e de lá para o mundo, pois a arte
abriu portas para ele.
“Agora agradeço por estar de volta ao meu primeiro emprego, onde tive meu primeiro bolo de
aniversário aos 17 anos, na Academia Sport Fitness - bairro Caiçaras/BH, onde aprendi que a
vida é como um muro e para fazer um muro é preciso de tijolos. Assim venho construindo
minha carreira, tijolo por tijolo e, muitas vezes a vida nos derruba e cabe a nós levantar e
continuar e eu escolhi levantar sempre”, declara Gerson.
FAÇA SEU EVENTO BRILHAR COM O ROBORRACHA
LIGUE E CONTRATE UMA APRESENTAÇÃO: (31) 3327.9608

ou 99657.6323

