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Olá, eu me chamo 
Mauricio Quitero Silva 
e sou um designer gráfico residente em São 
Paulo/SP e desde muito novo sempre fui fas-
cinado pelo mundo da ilustração e das artes. 
Começei uma graduação em Filosofia/USP 
mas apesar de abrir os meus olhos ao mun-
do, eu não possuía a liberdade de criação e os 
desafios que eu queria. Foi assim que eu me 
encontrei no design gráfico, onde eu poderia 
mostrar a minha arte e hoje sou apaixonado 
pelo que eu faço. Acredito que o bom design 
deve ser acessível e compreensível por todos, 
beleza e eficiência unidas. Atualmente estou 
cursando Comunicação Visual/Senac e estou 
no 8º Semestre no período da manhã. Procu-
ro um trabalho onde possa ser integrado a 
equipe e aprender com os desafios propostos 
pelos clientes. Obrigado!

http://mauricioquitero.site11.com/cv_mauricio_quitero.pdf


A arte é uma constante caminhada em direção a novas descobertas, ideias e soluções. É encontrando o inesperado que se 
cria algo novo dentro de lugares comuns. Um olhar crítico é essencial para o sucesso do pensamento criativo, eu sempre 
tento juntar as ideias visionárias dos meus clientes com as minhas soluções inovadoras. Para sua comodidade dividi meu 
portfólio em três partes, sinta-se livre para explorá-las ou siga para a próxima página. 



Projeto Editar - Criação de uma revista auto-
motiva voltada as classes A e B. Diagrama-
ção e ilustrações de minha autoria. Fotos de 
banco de imagem.
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Ferrari458Itália

Orgoglio D’Italia
Nós viajamos até as estradas sinuosas da 
Toscana para dirigir essa máquina e agora 
contaremos para você por que esta é a 
melhor Ferrari que já foi criada.

Teste
Audi TT RS

Notícias
Principais novidades do 
mundo automotivo

Nostalgia
Relembre a Lotus de 
Ayrton Senna

Opinião
Saiba como gastar seu 
tempo no trânsito
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Confira aqui os principais 

lançamentos e novidades 

do mundo automotivo.

Viajamos até a Alemanha 

para experimentar o mais 

rápido e equilibrado Audi TT 

já criado até hoje.
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Orgoglio d’Italia
Descubra tudo o que a 

Ferrari 458 Itália tem para te 

oferecer. Simplismente o me-

lhor carro feito pela marca.

NOSTALGIA

P.14 P.15

OPINIÃO
O colunista Fernando 

Calmon dá dicas e explica 

como gastar melhor o seu 

tempo no trânsito.

Relembre do lendário carro 

da Lotus da F1 pilotada por 

Ayrton Senna no começo da 

sua carreira.

P.04

EDITORIAL  #1
Temos o prazer de apre-

sentar a sua nova revista 

de automovéis exclusivos! 

Nossas boas-vindas!

Pé na estrada
Nós não queremos ser apenas mais uma revista au-
tomotiva dentre tantas outras presentes no mer-
cado. Desde o começo essa publicação foi pensada 
e concebida para preencher uma lacuna existente 
que os verdadeiros amantes de carro sentiam.
Para algumas pessoas, dirigir é muito mais que uma 
necessidade ou hábito, é um hobby, uma paixão, 
para elas (e para nós) o mais importante é o pra-
zer que um carro proporciona ao ser conduzido. 
Foi pensando nisso que criamos a FirstGear, para 
dar um pouco do gostinho que é dirigir as melho-
res e mais refinadas máquinas criadas pelo homem.
A nossa intenção era deixar os carros serem os 
protagonistas e o papel seria apenas o suporte, 
logo prezamos pela geometrização e sobriedade, 
com fotos grandes, poucos elementos gráficos e 
espaços em branco para dar mais respiro e orga-
nização as páginas.
Esperamos que vocês gostem de ler essa revista 
tanto quanto nós  gostamos de fazê-la!

Boa Leitura!

Expediente
Diretoria - Mauricio Quitero
Direção Editorial - Mauricio Quitero
Fotografia - netcarshow.net
Impressão - Jocean Indústria Gráfica Ltda
Jornalista Responsável - Mauricio Quitero
Executivo de Negócios - Mauricio Quitero
Colaboradores - Guilherme Signorini e Fernando Molina
Proj. Gráfico e Edição de Arte - Mauricio Quitero
Direção Comercial - Mauricio Quitero

Redação

Para enviar críticas, sugestões e tirar dúvidas man-
de um e-mail para firstgear@firstgear.com ou 
escreva para a Rua Helena, 280 - Conjunto 504 - 
CEP 04552-050. Assinaturas podem ser requisita-
das no assinaturas@firstgear.com
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Orgoglio D’Italia
Nós viajamos até as estradas sinuosas da 
Toscana para dirigir essa máquina e agora 
contaremos para você por que esta é a 
melhor Ferrari que já foi criada.
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Principais novidades do 
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Opinião
Saiba como gastar seu 
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    55.800
Preço de entrada na Alemanha

€

Fomos até a Alemanha experimentar 

o mais rápido Audi TT já criado. 

Os carros RS da Audi podem não ter a pureza e a con-
sistência da engenharia que apresentam os carros da 
esportivos série M da BMW, mas eles todos devem ter 
seguido dois princípios básicos. Primeiro: a dirigibilida-
de não deve ser comprometida. E, segundo: o motor 
deve ser diferenciado. Não confunda os carros RS da 
Audi com Porsche.
A divisão Quattro da Audi - que cria os carros RS - 
queria utilizar motores de cinco-cilindros em seus TT 
para acrescentar mais potência e “bagagem” a seus car-
ros, mas a Audi não tem um motor desses e projetar 
um motor totalmente novo traria gastos absurdos à 
montadora. Assim, procuraram por toda a VW e encon-
traram um motor 2.5, naturalmente aspirado utilizado 
no VW Jetta, o mesmo que é importado do México e 
vendido aqui no Brasil.
Reformado para dar mais força e menos peso, com 
revestimento em alumínio, injeção direta e um pesado 
turbo, esse motor agora se encontra sobre um TT RS 
e alcança 335 cv entre 5.400 e 6.500 rpm e 45 kgfm de 
torque entre 1.600 e 5.300 rpm.
O câmbio manual padrão da Audi e as transmissões 
DSG de embreagem dupla não estavam à altura do mo-
tor, então os engenheiros foram à caça novamente e 
encontraram um câmbio de seis velocidades de uma 
- veja só - Van Transponder, da VW.
O carro é 10 mm mais baixo do que o TT já conhecido, 
tendo a opção de mudança para Magnetic Ride, opcio-
nal da Audi para a suspensão. Os freios estão maiores 
- 370 mm na frente e 310 mm na traseira - e a dire-
ção eletromecânica sensível à velocidade foi recalibrada 
para agüentar um maior peso e responder mais rapida-

mente. Há mudanças menores nos sistemas de direção 
4x4, principalmente para cooperar com o torque, mas 
também para transmitir força às rodas traseiras um 
pouco mais rápido.
Esqueça o chassis por um momento. Esse é um carro 
dominado por seu motor. Rápido por natureza, fazen-
do você sentir cada um dos 4,6 segundos que percor-
re para ir de 0 a 100 km/h e muito, mas muito mais do 
que suas 2.480 cc.
Ambos, Lotus Evora e SLK55, batem os 4,9 segundos, 
mas custam muito mais. Os tempos do Audi devem 
muito a sua tração vinda do Quattro, mas ele ainda pa-
rece mais rápido em alta velocidade. O torque máximo 
aparece apenas com 1.600 rpm, assim, a aceleração é 
furiosa quase o tempo todo, independentemente de sua 
mudança de marcha. O limite de rotação do motor é 
de 7.000 rpm. Sua velocidade máxima de 250 km/h é 
limitada eletronicamente, embora ele pudesse chegar a 
290 km/h sem qualquer esforço, afirma a Audi.
O barulho do pesado motor cinco cilindros turbo - 
especialmente quando você pressiona o botão sport 
no câmbio, que faz com que os dois escapamentos 
se abram completamente - se parece com um feroz 
viking em batalha, destruindo o vento. Você também 
poderá sentir isso. Os engenheiros, com toda certeza, 
deixaram um monte de chiados nos pedais, além de 
uma espécie de circuito secundário de tração a medi-
da que você tem ou não combustível. A caixa de câm-
bio faz um trabalho razoável para gerenciar todas suas 
atividades - ela é rápida, curta e eficiente, pra não dizer 
absolutamente agradável.
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Transmissão renovada

A caixa de câmbio de sete marchas e embreagem dupla 
é derivada da Califórnia, mas traz a última versão de 
diferencial eletrônico da Ferrari. E este E-diff3 vem di-
retamente do modelo de F1, integrando-se ao módulo 
(ECU) Bosch. Os pilotos de teste afirmam que ela se 
adapta a cada curva, bem ao estilo Schumacher.

A 458 é acarpetada, tem navegador por satélite e uma 
série de refinamentos que uma F430 nunca sonhou em 
ter. Engate a primeira marcha e a caixa de embreagem 
dupla derivada da Califórnia engata com suavidade. 
Não há opção manual, lembra-se? Esta é a primeira vez 
que a Ferrari não dá o gosto das trocas de marchas a 
seus clientes.
Não há freio de mão também. O freio de estaciona-
mento é elétrico e libera o carro logo que ele entra em 
movimento. Já testamos muitas caixas de câmbio, mas 
esta é realmente sensacional, tanto na cidade como em 
altas velocidades. Ela é tão boa que dificilmente sentem-
se as trocas de marcha.

Algo mudou nesse carro e você perceberá logo nos 
primeiros metros, quando virar o volante. A direção hi-
dráulica ficou 30% mais rápida com a relação mais curta, 
que demanda apenas duas voltas de batente a batente. 
O esforço extra é para deixar o carro mais “na mão” 
do motorista, para um controle maior, principalmente 
da traseira, onde se concentraram os esforços da enge-
nharia da Ferrari, que informa que 80% dos movimentos 
da carroceria concentram-se naquela parte do carro.
Portanto, a 458 Italia é um carro para ser pilotado com 
os punhos, não com os braços.  Algumas escapadas se-
rão facilmente controladas, sem que você tenha que fa-
zer um esforço descomunal para isso.  A princípio basta 
contra esterçar, o volante parecerá leve, depois, com pe-
quenas correções o carro será controlado naturalmen-
te. Outra coisa que ficou natural foi o peso da direção, o 
melhor compromisso obtido até hoje pela Ferrari.

A direção hidráulica ficou 30% mais rápida com a re-

lação mais curta, que demanda apenas duas voltas de 

batente a batente. O esforço extra é para deixar o car-

ro mais “na mão” do motorista.

O carro é comunicativo, interage com a pilotagem, 
apesar da aderência descomunal dos pneus Bridgesto-
ne desenvolvidos para ele, que mostram sua capacida-
de depois de aquecidos e trabalham de forma perfeita, 
mesmo numa pista úmida de outono, mantendo a 458 
na trajetória definida pelo motorista, mesmo que ela 
deixe marcas pretas no asfalto.
As configurações esportivas praticamente tiram a 
possibilidade de qualquer escapada, a não ser que se 
desligue o controle de tração (CT-off). Mas, como 
sempre, para se chegar ao limite, a pilotagem terá que 
ser muito agressiva, praticamente impossível em ruas 
e estradas. A engenharia da Ferrari informa que ela é 
mais rápida com o controle de tração acionado, é a 
vitória dos chips sobre os humanos.
A 458 Italia é um carro fantástico e adaptado ao dia a 
dia. Confortável, fácil de dirigir, graças às combinações 
possíveis de tração e carga de amortecedores e ao 
preço, que permite acesso à alta performance a pes-
soas que um dia perceberam que nunca chegariam lá. 
Ela não requer um piso perfeito, como o de Fiorano.

Aqui estou eu novamente comparando a 458 com a 
Scuderia, já que a Italia não é simplesmente sua subs-
tituta; na verdade é uma evolução da F430. Depois 
de dirigi-la, fica esta impressão. Fico curioso em sa-
ber como será a próxima Scuderia, que deverá ganhar 
nova versão em dois anos. E o novo McLaren, será tão 
bom quando for lançado ano que vem? A rivalidade 
entre os supercarros será ferrenha. Você até poderia 
argumentar que um Audi R8 V10 faz tudo o que qual-
quer pessoa precisa, por cerca de R$ 180 mil a menos 
que os R$ 480 pedidos por uma 458.
Mas a Ferrari é mais rápida, mais excitante, bonita e 
relativamente ecológica, pois agora traz um compo-
nente a mais, menor emissão de CO2, 307g/km contra 
os 351 do Audi.
Nesse momento a 458 Italia é a melhor forma de gas-
tar seu dinheiro num supercarro. Aquele que propor-
ciona um enorme prazer ao dirigir. E se a sua pou-
pança ficar a zero e sua esposa ainda lhe mostrar as 
hipotecas a serem pagas, mesmo assim você ainda terá 
a certeza de ter feito um excelente negócio.

Ficha Técnica

Motor
Potência/Torque
Transmissão/Tração
Suspensão
Peso
Comprimento/largura/altura

4.499 cc 32v V8
562 cv a 9.000 rpm/55 kgfm a 6.000 rpm

7 marchas, embreagem dupla/Traseira
Triângulos duplos na frente e multi-link na traseira

1.485 kg
4.527/1.937/1.213 mm

Números

0-100 km/h
Máxima
Consumo
Emissões

3,4s
325km/h
8,5 km/l

307g/km
10



Projeto Identificar - Elaboração de infográfi-
cos sobre Monteiro Lobato, parte integrante 
de um box infantil sobre o autor.

José Bento Renato

$

Cursou e
concluiu o
curso de
direito

Sonhava
com a 

faculdade
de artes,
mas por

influência
de seu avô

anos, na 
segunda série

Escreveu o seu 
primeiro conto
aos 

São Paulo
4 de julho

1948

Monteiro Lobato

Taubaté
8 de abril

1882

Durante

ele viveu
em um sítio

14
anos

Tornou-se
desenhista

e caricaturista 
para ganhar

Aproximadamente

da sua obra foram
livros e contos

Infantis

1/2
dinheiro

Marquês de Rabicó
O porquinho guloso 
que só pensa em comida. 

Sítio
do Pica Pau Amarelo

Personagens

Cuca
Uma bruxa que vive 
infernizando os nossos
personagens do Sítio. 

Dona Benta
Avó de Pedrinho e 
Narizinho, dona do Sítio. 

Narizinho
Companheira de
aventuras de Pedrinho. 

Pedrinho
Companheiro de
aventuras de Narizinho. 

Visconde de Sabugosa
Sábio boneco de 
sabugo de milho. 

Tia Nastácia
Cozinheira do Sítio 

Saci
Personagem do folclore
brasileiro, que vira 
amigo de Pedrinho.

Emília
Boneca de pano falante,
irreverente e divertida.
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[projeto] MonteiroLobato.

Juliana Larocca
Mauricio Quitero

Ticiane Paschoal
Guilherme Signorini“Lobato nunca fez literatura por literatura. Poucos escritores bota-

ram tanta intenção, tanto sofrimento, tanta preocupação, tão sério 
amor, nos seus livros e nos seus artigos, como o fez ele, em sua 
literatura combativa e tantas vezes combatida”
Orígenes Lessa

[



Projeto Interfacear - Criação de um website 
compatível com iPad. Disponível online em:
http://brincadeirasderua.hostei.com/

http://brincadeirasderua.hostei.com/


Projeto Embalar - Criar um produto novo para 
uma marca já existente usando a sua iden-
tidade visual. Usando embalagens Flexíveis.

Válido Até:

SAC OVOMALTINE
080070 77782

LIGAÇÃO GRATUITA
www.ovomaltine.com.br

Fabricado por: Morbi scelerisque fringilla consectetur tusce consequat lobortis elit, km 63 - Sit 
amet blandit mauris blandit in. CEP 04363-040 - CNPJ 04.429.377/0001-11. Etiam ac sollicitudin 
eros. Morbi elementum, quam ac elementum dapibus, augue sapien bibendum sapien, eu blandit 
diam leo nec magna. Etiam vgravida iaculis. Phasellus blandit nunc non lorem vulputate id dignissim 
urna pellentesque. Vivamus imperdiet tristique velit nec volutpat. Ut neque elit, posuere quis pellen-
tesque vel, volutpat scelerisque diam. Cras fermentum, lectus non sagittis tincidunt, nibh purus posu-
ere massa, eu mollis augue diam non lectus. Pellentesque vitae sapien non quam viverra consectetur 
eu sit amet urna. Duis laoreet laoreet urna et semper. Quisque varius mauris quis nisl luctus id sollici-
tudin dolor pharetra. Ut neque elit, posuere quis pellentesque vel, volutpat scelerisque diam. Cras 
fermentum, lectus non sagittis tincidunt dapibus, augue sapien bibendum sapien polotot.

Ingredientes:Etiam ac sollicitudin eros. Morbi elementum, quam ac elementum dapibus, augue sapien bibendum sapien, eu blandit 
diam leo nec magna. Etiam vgravida iaculis. Phasellus blandit nunc non lorem vulputate id dignissim urna pellentesque. Vivamus imperdiet 
tristique velit nec volutpat. Ut neque elit, posuere quis pellentesque vel, volutpat scelerisque diam. Cras fermentum, lectus non sagittis 
tincidunt, nibh purus posuere massa, eu mollis augue diam non lectus. Pellentesque vitae sapien non quam viverra consectetur eu sit amet 
urna. Duis laoreet laoreet urna et semper. Quisque varius mauris quis nisl luctus id sollicitudin dolor pharetra. Ut neque elit, posuere quis 

Aromatizado Artificialmente - Foto Ilustrativa
Barra de Cereais com creme e biscoito sabor malte coberto com chocolate

receita original

Qualidade

Suíça

PESO LÍQ. 25g
Fonte de Fibras

malte

Aromatizado Artificialmente - Foto Ilustrativa
Barra de Cereais com creme e biscoito sabor malte coberto com chocolate
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tesque vel, volutpat scelerisque diam. Cras fermentum, lectus non sagittis tincidunt, nibh purus posu-
ere massa, eu mollis augue diam non lectus. Pellentesque vitae sapien non quam viverra consectetur 
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Desenho - Digitalização e tratamento a partir 
observação de modelo vivo.



Desenho - Digitalização e tratamento a partir 
observação de modelo vivo.



História do Design - Releituras modernas de 
estilos. Proibido Fumar em Art Noveau e Har-
ry Potter como Bauhaus.

C'est interdit 
de Fumer ici.

C'est interdit 
de Fumer ici.

HARRY POTTER
and

J.K. Rowling

The goblet of fire

HARRY POTTER
and

J.K. Rowling

The goblet of fire



História do Design - Releituras modernas de 
estilos. Guy Maupassant em Alltype e Cartaz 
pró-capitalista como Construtivismo Russo.

125
contos
escolhidos por:
Noemi Moritz Kon
e traduzidos por:
Amilcar Bettega Compania das Letras
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Video e Cinema - Criação de um video-arte. 
Colméia de Concreto (tenta) transmitir o que 
é viver em São Paulo. Disponível online:
http://youtu.be/Y9VHaadF3m4

http://youtu.be/Y9VHaadF3m4


Projeto Identificar - Revitalização de marca. 
e criação de um Manual de Identidade Visual 
e papelaria. Abaixo a antiga, ao lado a nova 
marca.



Projeto Editar - Construção de um jornal im-
presso dedicado ao público jovem.

Câmbio (em R$)
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Recicle este jornal

Acidente paralisa obras da linha amarela do metrô

Falta de Equilíbrio - Guindaste tomba no canteiro de obras da estação Morumbi, da linha 
Amarela, na avenida Francisco Morato, zona sul de São Paulo. Pág. A3

A grua presa no guindaste caiu dentro do 
canteiro de obras por volta das 16h de 
ontem (7). Ninguém se feriu.

da Reportagem Local

A grua de um guindaste que 
cedeu e levantou um ca-
minhão nas obras da futu-
ra estação Morumbi (linha 
4-Amarela) do metrô perma-
nece no local na manhã desta 
quarta-feira. Segundo a CET 
(Companhia de Engenharia 
de Tráfego), a faixa da direita 
da avenida Francisco Morato 
permanece bloqueada, no 
sentido centro, no Butantã, 
na zona oeste de São Paulo. 
Não há lentidão no local.

Segundo a Via Amarela, 
consórcio responsável pelas 
obras, o destombamento do 
veículo está sendo realizado 
por funcionários. A grua do 
guindaste caiu dentro do can-
teiro de obras por volta das 
16h de ontem (6). Ninguém 
se feriu.
Ainda de acordo com o con-
sórcio, as obras da estação 
não foram paralisadas.
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Golpe usa nome 
do MEC para 
premiar escola

Instituto de Guarulhos cobra 
R$ 2.000 para emitir certifi-
cado de qualidade que afir-
ma ser baseado em índices 
oficiais 
Anualmente, 150 escolas, 
supletivos e faculdades com-
pram o direito de ser premia-
das; ministro da Educação se 
disse perplexo

Editoriais

Santos vence no 
sufoco e vai com 
vantagem pro 
jogo de volta

Silêncio - André, artilheiro do Santos no Paulistão, cala a torcida adversária no Morumbi
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A grande metrópole que é 
São Paulo acaba de ganhar 
um novo jornal que contém 
tudo o que acontece de mais 
importante na nossa cidade 
e no Brasil.

Rodízio em SP
Não devem circular hoje 
no centro expandido en-
tre as 7h e 10h e entre as 
as 17h e 20h carros com 
placas que possuem finais:

1
e

2
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Atmosfera

Após abertura, 
Rodoanel 
recebe obras de 
drenagem
Inaugurado no último dia 1º 
de abril, trecho sul da pista 
ganha sistema contra acúmu-
lo de água
Os operários trabalham pró-
ximo a local onde já houve 
dois acidentes; A Dersa diz 
que intervenções já estavam 
previamente programadas.
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Mantega sugere 
vetar aumento 
acima de 6,14% 
para aposentados

PT diz ter sido alvo de invasão na 
internet e insinua jogada do PSDB

O ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, afirmou na ma-
nhã desta quarta-feira que vai 
indicar ao presidente Lula ve-
tar proposta de reajuste acima 
de 6,14% para aposentado-
rias maiores que o mínimo. 
Ele reforçou que esse percen-
tual é o limite possível para o 
governo.

O PT divulgou nota na noite de ontem dizendo que a sua 
página oficial (www.pt.org.br) foi alvo de hackers na ma-
drugada de segunda-feira. O site do PT na internet exibia 
mensagem de fora do ar até final do dia de ontem.
Ainda de acordo com a nota, há risco para quem visitou o 
site do PT entre a infecção e o período em que ele foi reti-
rado do ar.
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Golpe usa nome do MEC 
para premiar escolas

   ROGÉRIO PAGNAN 
   da Reportagem Local

Um dia depois de a Dersa 
afirmar que o trecho sul do 
Rodoanel é uma via segura, 
um grupo com cerca de 20 
funcionários contratados pela 
estatal paulista ocupava on-
tem (13) acostamento e faixas 
da pista próximo ao km 79 
--em ambos os sentidos-- jus-
tamente para realizar obras 
de segurança no local.
Até ontem, 12 dias após sua 
inauguração, os 61 km do 
trecho sul registravam 28 aci-
dentes. Dois deles, segundo 
a Polícia Rodoviária Estadu-
al, ocorreram no km 79. Os 
acidentes foram ocasionados, 
segundo a polícia, por aqua-
planagem.queada, no sentido 
centro, no Butantã, na zona 
oeste de São Paulo. Não há 
lentidão no local.
Segundo funcionários que 
trabalham no local, está sen-
do instalado um sistema de 
drenagem. Furos eram feitos 
na lateral na pista recém-
-inaugurada para ajudar no 
escoamento da água da chu-
va nas pontes.
Em nota, a Dersa afirmou on-
tem que as obras de drena-
gem já estavam previstas. A 
estatal não explicou, porém, 
por que o anel viário foi en-
tregue sem que elas tivessem.

Anteontem, ao ser questiona-
da pela Folha sobre a neces-
sidade de reformas no novo 
Rodoanel, a Dersa disse, ge-
nericamente, que a via era 
segura.
De acordo com a estudante 
Elaine Utiyke, que capotou o 
carro no trecho, ela seguia a 
90 km/h sentido Mauá, abai-
xo da velocidade máxima 
permitida, quando perdeu o 
controle do veículo e capo-
tou. “O que tinha era um rio 
no meio da pista. Parei de ca-
beça para baixo.”
Sobre o fato, a Dersa divul-
gou nota em que nega que os 
acidentes tenham qualquer 
relação com falhas na execu-
ção da obra, a cargo da em-
preiteira Andrade Gutierrez.
Conforme a Folha revelou on-
tem, parte dos 61,4 quilôme-
tros do trecho sul já apresenta 
problemas, como buracos na 
pista e esborcinamento (que-
bra nas bordas das placas de 
concreto). Além desse siste-
ma de drenagem que está só 
agora sendo instalado, a via 
deve sofrer outras interven-
ções, como a reparação de 
até dois quilômetros de pavi-
mento, também nos arredores 
do km 79 da via.
A Dersa nega que vá reformar 
esse pedaço do anel viário.

da Reportagem Local

A grua de um guindaste usado das obras da 
estação Morumbi, da linha 4 - amarela do 
metrô de São Paulo, cedeu e levantou um 
caminhão na tarde de ontem, segundo infor-
mações da assessoria de imprensa do Metrô.
Não houve vítimas, segundo a assessoria. O 
motorista do caminhão que ficou na vertical 
foi retirado da cabine sem ferimentos.
De acordo com a assessoria do Metrô, o 
acidente não afetou o andamento das obras 
nem a vizinhança, pois ocorreu dentro do 
canteiro de obras.
Segundo a CET, o tombamento do guindaste 
ocupou a calçada e parte da faixa da direi-
ta da avenida Francisco Morato, zona sul da 
cidade, que permanecem interditadas desde 
as 18h de ontem.
O guindaste ainda não foi destombado, se-
gundo a CET, por que a pista está muito lisa 
em decorrência das chuvas e corre o risco 
de novos tombamentos caso seja feita.

O consórcio Linha Amarela é o responsável 
pelas construções desta nova amarela linha 
do metrô.
Segundo a CET (Companhia de Engenharia 
de Tráfego), a faixa da direita da avenida 
Francisco Morato permanece bloqueada, no 
sentido centro, no Butantã, na zona oeste de 
São Paulo. Não há lentidão no local.
Segundo a Via Amarela, consórcio responsá-
vel pelas obras, o destombamento do veícu-
lo está sendo realizado por funcionários. A 
grua do guindaste caiu dentro do canteiro de 
obras por volta das 16h de ontem (7). Nin-
guém se feriu.
Ainda de acordo com o consórcio, as obras 
da estação não foram paralisadas, já que to-
das as estações da linha 4 são subterrâneas.

Guindaste cede e levanta caminhão em 
obras da linha amarela do metrô de SP

Depois de aberto, trecho 
do Rodoanel recebe obras 
de drenagem

Painel dos Leitores
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Semi-Acabado - Operarios trabalham na instalação de 
dutos de escoamento de água no Rodoanel
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da Reportagem Local

Um instituto da Grande São 
Paulo vende, por R$ 2.000, 
um prêmio educacional ba-
seado em um ranking ine-
xistente do Ministério da 
Educação. Anualmente, 150 
escolas, supletivos e faculda-
des compram desse instituto 
o direito de ser premiadas 
como as “melhores institui-
ções de ensino do Brasil”, à 
revelia do ministério. O MEC 
pedirá que a Polícia Federal 
investigue o caso.
Entre as premiadas, estão ao 
menos seis instituições de 
ensino superior reprovadas 
pelo MEC, além de colégios 
sem expressão e/ou mal co-
locados no Enem --exame 
que avalia o ensino médio. 
Elas propagandeiam o prê-
mio como se fosse oficial e 
disseram não saber que não 
era do MEC.

A premiação existe desde 
2005. Luís Renato Nogueira, 
dono do Instituto Brasileiro 
de Pesquisa de Qualidade 
Gomes Pimentel, admitiu 
que usa dados não oficiais e 
disse que cobra só convites 
adicionais para o evento do 
prêmio.
O ministério pedirá para a 
Polícia Federal investigar o 
caso e tomará as “providên-
cias
judiciais cabíveis”. Por meio 
da assessoria de imprensa, o 
ministro Fernando Haddad 
se disse perplexo. O MEC 
disse que fará campanha 
para divulgar em todo o Bra-
sil índices oficiais, de modo 
a evitar o uso indevido de 
dados federais.
A premiação foi em novem-
bro, em um bufê no Tatuapé 
(zona leste de SP). O para-
ninfo foi um homem que 
disse representar o ministro 

“O sucesso de Lobo Antunes na Flip surpreendeu o próprio autor, mas não àqueles que 
conhecem sua obra. Com atraso, seus livros têm chegado ao Brasil. Com atraso, as obras 
de Lobo Antunes têm chegado ao Brasil. É tempo de revisitarmos suas obras anteriores, 
para que não fiquemos restritos a Saramago, que é bom, mas não é o único. É tempo, 
também, de conhecermos Portugal além das caravelas e do acordo ortográfico....”
ANDRÉIA RÉGIA NOGUEIRA DO REGO (São José do Rio Preto, SP)

“Projetada para ser a capital da esperança, ao fazer 50 anos Brasília tornou-se a capital 
dos negócios escusos, a casa da mãe Joana e a capital da lambança. Tudo isso isolado do 
resto do país numa ilha da fantasia.”
IZABEL AVALLONE (São Paulo, SP)

“Não gosto de fute-
bol, feijoada, cerveja 
nacional e odeio 

Copa do Mundo.
Se pudesse escolher, mora-
ria em Paris, Nova York ou 
Londres.” ED MOTTA, cantor e 
compositor.

“Gastei uma fortuna 
e no final não tinha 
nada. Podia ter gasto 

esse dinheiro em aperitivos.”
JAGUAR, cartunista, após se sub-
meter a um check-up.

“O Zé Jorge não é 
nenhum Brad Pitt, 
mas é um grande 

homem.” TASSO JEREISSATI, 
presidente do PSDB, sobre o vice 
do PFL na chapa de
Geraldo Alckmin.

“Eu também sou con-
tra o meu nome.”
CIRO GOMES, ex-

ministro da Integração Nacional, 
humilde, falando sobre uma pos-
sível indicação de seu nome para 
vice-presidente nachapa de Lula.

painel.leitores@spnews.com.br
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sível indicação de seu nome para 
vice-presidente nachapa de Lula.

painel.leitores@spnews.com.br



História da Arte - Website com a linha do 
tempo dos principais movimentos artísticos. linha do tempo
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Síntese

Galeria

Linha do tempo

Introdução

Conclusão

Leonardo da Vinci - Um ícone do renascimento, considerado um gênio por ser um 
artista completo. Destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, 
anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. É ainda conhe-
cido como o precursor da aviação e da balística. Leonardo frequentemente foi 
descrito como o arquétipo do homem do Renascimento, alguém cuja curiosi-
dade insaciável era igualada apenas pela sua capacidade de invenção. Suas 
obras mais famosas são: A Última Ceia, A virgem dos rochedos e Monalisa.

Filippo Brunelleschi - É um outro exemplo de artista completo renascentista, pois 
foi pintor, escultor e arquiteto. Além de dominar conhecimentos de Matemática, 
Geometria. Foi  como construtor, porém, que ganhou fama e realizou seus mais 
importantes trabalhos, entre eles a cúpula da catedral de Florença e a Capela 
Pazzi. Brunelleschi redescobriu os princípios da perspectiva linear, que, conhecidos 
por gregos e romanos, ficaram esquecidos durante toda a Idade Média. Resta-
beleceu na prática o conceito de ponto de fuga, e a relação entre a distância e 
a redução no tamanho dos objetos.

Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni - Conhecido apenas como Michelan-
gelo, ele foi um pintor, escultor, poeta e arquiteto renascentista italiano. Sua ver-
satilidade em todos esses campos faz com que rivalize com da Vinci o título de 
ícone renascentista. Apesar de ser conhecido como escultor por suas obras como 
Pietá e David, foi uma exigência do papa em pintar o teto da capela sistina que 
deu margem a criação de sua obra-prima.

Sandro Botticelli - Foi um célebre pintor italiano. Seguiu os preceitos da perspec-
tiva central e estudou as esculturas da Antiguidade, evoluindo posteriormente 
para a acentuação das formas decorativas e da atenção dispensada à harmo-
nia linear do traçado e ao vigor e pureza do colorido. Suas obras tardias reve-
lariam ainda um expressionismo trágico, de agitação visionária. Ao contrário dos 
outros artistas, tinha uma preocupação maior com a leveza da cena. Suas princi-
pais obras são: A Primavera e O Nascimento de Vênus.

Renascimento Do séc. XIII d.C ao séc. XVII d.C.
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Catedral de Colônia, 
na Alemanha.

Jan Van Eyck - Casal Arnolfini - 1434

Giotto di Bondoni - A Lamentação - 1305

Estilo Gótico Do séc. XII d.C ao séc. XVI d.C.

Interior da Catedral de 
Colônia, na Alemanha.
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artista completo. Destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, 
anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. É ainda conhe-
cido como o precursor da aviação e da balística. Leonardo frequentemente foi 
descrito como o arquétipo do homem do Renascimento, alguém cuja curiosi-
dade insaciável era igualada apenas pela sua capacidade de invenção. Suas 
obras mais famosas são: A Última Ceia, A virgem dos rochedos e Monalisa.

Filippo Brunelleschi - É um outro exemplo de artista completo renascentista, pois 
foi pintor, escultor e arquiteto. Além de dominar conhecimentos de Matemática, 
Geometria. Foi  como construtor, porém, que ganhou fama e realizou seus mais 
importantes trabalhos, entre eles a cúpula da catedral de Florença e a Capela 
Pazzi. Brunelleschi redescobriu os princípios da perspectiva linear, que, conhecidos 
por gregos e romanos, ficaram esquecidos durante toda a Idade Média. Resta-
beleceu na prática o conceito de ponto de fuga, e a relação entre a distância e 
a redução no tamanho dos objetos.

Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni - Conhecido apenas como Michelan-
gelo, ele foi um pintor, escultor, poeta e arquiteto renascentista italiano. Sua ver-
satilidade em todos esses campos faz com que rivalize com da Vinci o título de 
ícone renascentista. Apesar de ser conhecido como escultor por suas obras como 
Pietá e David, foi uma exigência do papa em pintar o teto da capela sistina que 
deu margem a criação de sua obra-prima.

Sandro Botticelli - Foi um célebre pintor italiano. Seguiu os preceitos da perspec-
tiva central e estudou as esculturas da Antiguidade, evoluindo posteriormente 
para a acentuação das formas decorativas e da atenção dispensada à harmo-
nia linear do traçado e ao vigor e pureza do colorido. Suas obras tardias reve-
lariam ainda um expressionismo trágico, de agitação visionária. Ao contrário dos 
outros artistas, tinha uma preocupação maior com a leveza da cena. Suas princi-
pais obras são: A Primavera e O Nascimento de Vênus.

Renascimento Do séc. XIII d.C ao séc. XVII d.C.



Projeto Embalar - Construção e concepção 
de uma embalagem cartonada promocional 
para uma rede de lanchonetes.
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Identidade Visual - Criação de uma identida-
de, marca e um website para o Colégio Dan-
tas Dumont.

Colégio

Dantas
Dumont
Educação Infantil e Ensino Fundamental
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Colégio

Dantas
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Educação Infantil e Ensino Fundamental



Institucional - Série de pequenos trabalhos 
em preto-e-branco feitos para o Colégio Dan-
tas Dumont.

Colégio Dantas Dumont

22/10 das 9 às 13h

Colégio Dantas Dumont

22/10 das 9 às 13h

CAPOEIRA
Colégio Dantas DumontCAPOEIRA

Colégio Dantas Dumont



Institucional - Série de cartazes feito para a 
multinacional NetBooster. 2m x 0,8m cada.

NetBooster
AGENCY
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Porém Ideias!
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Identidade Visual - Criação da marca, MIV, 
anúncio e papelaria para um grupo de alunas 
do 4º Semestre de Publicidade e Propaganda.

nova linhas aéreas
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Identidade Visual - Criação da filial brasileira 
da marca, MIV e papelaria para uma empresa 
de consultoria em TI.

260x360mm
Off Set - 90g

260x360mm
Off Set - 90g



Web Layout - Criação de banners para web-
sites, facebook e e-mail marketing.

Vamos brindar juntos nossas
conquistas de 2011 e desejar
 um 2012 ainda mais próspero!

 Quando: 16-12-2011 às 18h. 
Local: Al. Campinas 1063, Jardins
São Paulo – SP

Está chegando o fim do ano,
e nós da NetBooster gostaríamos de 
convidá-lo para comemorar conosco.



Identidade Visual - Criação de marca e MIV 
para um provedor de acesso a internet. Ao 
lado a proposta aceita, abaixo algumas alter-
nativas dada ao cliente.



Identidade Visual - Criação da marca de uma 
empresa de aluguel de quadras de futebol na 
zona sul de São Paulo.



Apresentação - Criação de uma apresenta-
ção para divulgar os serviços da produtora de 
fotos e vídeos de casamento “A Cereja” aos 
clientes.



Apresentação - Criação de uma apresenta-
ção para divulgar os serviços da produtora 
de fotos e vídeos infantis “A Cerejinha” aos 
clientes.



Cartazes - Desenvolvimento de cartazes para 
a mostra cultural da escola de idiomas Influx.



Estágio - Concepção de imagens ilustrativas 
para as postagens da empresa nas 
redes socias



Estágio - Desenvolvimento do Media Kit para 
ser apresentado aos clientes e investidores.
Disponível online em:
http://vivapp.com.br/midia-kit/

http://vivapp.com.br/wp-content/uploads/2012/12/media_kit_a_nova_geracao.pdf


Estágio - Folhetos para a divulgação da 
empresa em comércios e eventos.



Cartaz ‘celebrando’ a chegada da primavera.



Cartaz - Antítese.



Estampa para uma camiseta.

I love owls
but I can`t eat
a whole one

I love owls
but I can`t eat
a whole one



Obrigado por olhar o meu trabalho! Caso quei-
ra entrar em contato por favor escreva para: 

ou então veja a minha disponibilidade para 
trabalho ou estágio ligando para:

mauricio.quitero.art@gmail.com

(11) 9-9295-3229

mailto:mauricio.quitero.art%40gmail.com?subject=Contato%20Portfolio
http://mauricioquitero.site11.com/cv_mauricio_quitero.pdf

