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Israel Macedo | Artista plástico

Conhecido nacional e internacionalmente, o artista plástico mogiano Israel Macedo, 30, 
apresenta “Prosopopeias”,  sua primeira exposição em Mogi, cidade onde nasceu. A mostra, na Evviva 

Bertholini, é uma retrospectiva da produção do artista e inclui obras premiadas na Europa. Orgulha-se em 
ter uma obra sua, a escultura Turkish Eye, na posse da rainha do pop Lady Gaga, que a comprou na sua 

passagem pelo Brasil. “Não esperava que isto acontecesse. Minhas peças estavam expostas no Hotel Tivoli, 
em São Paulo... conversamos e ela ficou com a peça”, orgulha-se. No ateliê que leva o seu nome, próximo 
ao Parque do Ibirapuera, ele produz, expõe peças e dá aulas de escultura. Israel nasceu no Mãe Pobre e 

cresceu no Conjunto Santo Ângelo. Na família ligada à agricultura, ajudava a plantar milho e mandioca  e 
adorava ir com a avó Onice cuidar das galinhas. Precoce, garante que aprendeu a escrever muito cedo, com 
dois anos. Estudou Marketing na UMC e é formado em Análise de Sistemas pelo IBTA-Instituto Brasileiro de 
Tecnologia Avançada, do Ibmec. Em Artes, aos seis anos, começou a fazer aulas de desenho, mais tarde fez 

um curso de escultura e está cursando Artes Visuais na FAAP. 

Desde menino, em época de co-
lheita, ajudava os tios na chácara da 
família. Com 12 anos trabalhou na 
quitanda da tia Alexandra e depois 
no mercadinho da Tia Margarete. 
Atuou na área comercial da escola 
de idiomas Wise Up, em Mogi e 
em São José dos Campos, onde fi-
cou até os 20. Foi para a Capital ser 
analista de negócios na Softland, 
uma empresa de TI. Em 2009, fez a 
sua primeira exposição, em Nova York, com a série 
“Maçãs”, utilizando uma técnica em bronze. Artista 
premiado, recebeu o Special Prix de la Société Natio-
nale Dês Beaux-Arts du Louvre, e na 8ª Bienal Interna-
cional de Arte de Roma com a escultura “O Bipolar”. 
Também foi eleito “Artista do Ano” pelo Super Cap 
de Ouro. Hoje, ele vive da arte. Solteiro, mora na Bela 
Vista, Capital, e no lazer, gosta de frequentar academia 
e de andar de bicicleta pelo Ibirapuera. Criativo tam-
bém na cozinha, revela que sua Feijoada faz sucesso. 
Diz que tem muito do Rato do horóscopo chinês e de 
Câncer, seu signo do zodíaco: é muito ligado à famí-

lia, gosta de se sentir bem acolhido, 
mas também se acha carente, tímido 
e reservado. Coleciona pequenas 
tartarugas – tem mais de uma cente-
na delas, trazidas de várias cidades. 
Seu estilo é casual e em seu armário 
não podem faltar camisas do Brasil. 
Prefere a cor azul e o perfume Sta-
rwalker da Mont Blanc. Na literatu-
ra, gostou das lições das fábulas de 
Monteiro Lobato e no cinema, de 

O Corajoso Coração. Do exterior, a cidade que mais 
o impressionou foi Londres. “Uma Nova York mais 
educada”, brinca e, do Brasil, ressalta o Pelourinho e 
a arte sacra de Salvador-BA. Seu sonho de consumo é 
ter uma obra da artista contemporânea Adriana Vare-
jão e seu desafio profissional foi ser valorizado por ser 
um artista jovem. Católico, é devoto de Nossa Senhora 
Desatadora dos Nós. O filho de Márcia de Fátima, 55, 
e Laerte Pereira, 72, aprendeu com os pais o respeito 
ao próximo e a si próprio.  Com a vida, aprendeu a não 
julgar as pessoas. Sua frase: “A maioria das pessoas 
teme a morte, mas deveriam temer não estar vivendo”.
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... que Danilo Almeida assumiu há um mês a direção 
da pizzaria Azzurra, no Centro de Mogi. No serviço 
delivery, além de saborear as deliciosas pizzas com 
ingredientes de qualidade, o cliente ainda pode 
pagar com cartão de crédito, sem sair de casa.

... que nesta sexta, dia 8, a presidente do Fundo Social 
de Ferraz, Viviane dos Santos, realiza um chá da tarde 
no salão social do Rotary, em comemoração ao Dia da 
Mulher. Grata pelo convite.

...que até o dia 31, quem se matricular na escola de 
música Luciana Massaro, concorre a um tablet que 
será sorteado na primeira semana de abril. Boa sorte! 

... que no dia 16 de março, o Centro de Reabilitação 
Joyce de Mello Yamato promoverá o 3º Yakissoba 
Solidário. Os convites ainda estão à venda.

... que a jornalista Gisele Santos assumiu no dia 7, a 
assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Poá. 
Gisele atua há dez anos na imprensa e fez parte das 
equipes de Redação da Rádio Metropolitana e da 
Rede DS de Comunicação.

... que de 14 a 17 deste mês acontece a terceira edição 
da “Expo Viver Bem”, com estandes, workshops 
e promoções. A feira estará montada na praça de 
Eventos do Mogi Shopping.

... que o site de compras coletivas www.
megazinestore.com.br e a lavanderia Wash Clean 
lançaram uma promoção exclusiva: 50% de desconto 
em lavagem de edredom ou cobertor de R$ 30 por 
apenas R$ 15...

... e vale acrescentar que na semana que vem, o 
Megazine estará no Mogi Shopping com um estande 
na 3ª Expo Viver Bem.
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Filipe Pereira e equipe oferecem no Cão Clube serviços 
diferenciados: banho, tosa, day care, dog walking, entre 
outros. E se quiser viajar tranquilo, acompanhando seu 
animalzinho de longe, pode utilizar o serviço de hotel, com 
monitoramento 24h pela internet
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O Sebrae-SP do Alto Tietê programa para este mês palestras, 
cursos, oficinas e consultorias. A gerente Cristiane Rebelato 
lembra que são 22 eventos gratuitos para aprimorar micros e 
pequenas empresas, cujos temas têm foco nas características e 
necessidades da Região

O arquiteto Gil Nóbrega assumiu a presidência do Comphap-
Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Cultural, Artístico e Paisagístico de Mogi e planeja dar continuidade 
ao bom trabalho realizado na gestão do colega João Chavedar

O medalhista de ouro paralímpico Dirceu Pinto foi presenteado 
pelo patrocinador Nissan com um Livina X-Gear. O atleta da 
bocha recebeu o automóvel do empresário Fabrício Oliveira, no 
dia 5, na concessionária Destaque/Mogi


