
Trigêmeos Ciclistas 
 
Expo Mais de Mil brinquedos SESC Pompéia 
 
Comentários 
 
Disse o Mestre: o Guto é danado. Fala pouco, mas FALA ALTO. 
 
beijos de les deux 
Dodora e Sérvulo (Esmeraldo) 
 
guto querido!  
  
começo otimamente minha segunda-feira gargalhando com os 
trigêmeos ciclistas. que ideia!!!!! muito bom! 
  
abração do Ronald 
 
•  Isaura Leite Vai ficar até quando ? QUero ver mas esta semana estou num curso 
há 9 horas · Curtir 

•   
Javier Judas Yes ! 
há 9 horas via celular · Curtir 

•   
Hedi Gnaedinger às vezes eu fico bem brava por morar aqui e perder estas coisas ... quanto tempo os 
trigêmeos vão ficar? Beijos 
há 9 horas · Curtir 

•   
Vera Imperio Hamburger que bom que você aceitou o convite, Guto Lacaz! 
há 9 horas · Curtir 

•   
Dan Palatnik G-E-N-I-A-L! 
há 9 horas · Curtir 

•   
Ricardo Porto de Almeida Oba!!! 
há 8 horas · Curtir 

•   
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Dino Vicente EBA! 
há 8 horas · Curtir 

•   
Val Almeida Jr Querido Guto, genial! 
há 8 horas via celular · Curtir 

•   
Luís Castañón Ebaaaaa! 
há 8 horas · Curtir 

•   
Elias Zoccoli Sucesso! 
há 8 horas · Curtir 

•   
Marcia Martins de Oliveira Que divertido, sucesso! 
há 7 horas via celular · Curtir 

•   
Suely Corte-Real Castanho vamos nos organizar para te dar um abraco! 
há 7 horas · Curtir 

•   
Sheila Dryzun Ueba! Trigêmeos! 
há 7 horas · Curtir 

•   
Bel Pedrosa Pena que moro no Rio.... 
há 6 horas via celular · Curtir 

•   
Osvaldo Gabrieli Lindo Guto 
há 6 horas · Curtir 

•   
Nadia Nogueira Guto Lacaz passarei por lá. Lindo! 
há 6 horas · Curtir 

•   
Lucas Lacaz Ruiz SUCESSO ! 
há 5 horas · Curtir 

•   
Andre Morales Vou tentar estar lá, boa, parabéns 
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há 5 horas · Curtir 

•   
Alexander Pilis sempre um moleque 
há 4 horas · Curtir 

•   
Leo Laniado SENSACIONAL Guto Lacaz 
há 3 horas · Curtir 

•   

•   
Fabia Campos Genial!!! 
há 2 horas · Curtir 

•   
Ada Morgenstern fantástico, Guto! sucesso ! 
há 59 minutos · Curtir 
 
Lindo, Guto!!! 
Abs 
Ricardo Ribenboin 
 
Maravilhoso! 
 
Imagino e espero que os trigêmeos ciclistas fiquem para sempre no local. 
 
Vontade não me falta para conhecê-los. 
 
Um abraço. 
 
Sandra Bianchi 
 
muito bom, guto! 
 
vc é o artista mais engenheiro 
ou o engenheiro mais artista 
que há! 
 
abçs 
maravalhas 
 
caro Guto , vi so agora seu e-mail, 
mas devo dizer que e sensacioanal o trigemeos ciclistas...:) 
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Paulo Zeminian 
 
querido Guto, que bacanézimo, estou curiosa. parabéns! 
e 
beijos, 
Teresa Berlink 
 
Caraca Gutinho! 
  
Que cabeça arejada! 
Suas coisas fazem-me muito bem! 
  
Pena não estar em Sp pra te dar um abraço... 
  
Suerte! 
  
abssssssssssss 
  
Tadeu Jungle 
 
Carlos Augusto, 
  
vendo o seu projeto, lembrei-me do "clima londrino". Acho que uma 
performance (?) como essa faria incomparavelmente maior sucesso 
em Londres do que por aqui  
Quanto a coisas objetivas, os trigêmeos ciclistas é instigante, 
genuinamente Guto Lacaz, simples e complexo, preciso, eficaz, com 
senso de humor. Muito interessante. Como eu disse, Londres ficaria 
pasma com sua exposição. 
  
Vamos ver se arrumo uma forma de estar presente em algum 
momento, dado que o evento se estenderá bem à frente. 
Muito grato. 
 
Ruy Jorge Pedreira 
 
 
MARAVILHAAAAAAAAA !    
 



PAUL / Paulo Andre Stockmann 
 
Bacanerrimo toy boy! 
 
Bjs, 
 
Gaio Hungria 
 
Guto, eu, minha irmã, sobrinho e sobrinhos netos amamos os 3 ciclistas 
e todo a mostra dos MAIS DE MIL BRINQUEDOS. Foi um dia 9 de julho 
feliz. Grande abraço, Bivar 
 
--  
Regards, 
Bivar 
 
oi Guto 
Voçê tira coelho da cartola As crianças agradecem a complexidade discreta e 
provocadora dos ciclistas . 
Parabéns novamente !    bjs   renata mellão 
 
oi Guto, tudo bem? 
fui ver os três ciclistas no SESC, muito bom!  
funciona e diverte muito, mas tem uma pessoa que fica do lado pois as vezes 
ele engripa... 
tirei umas fotos como a que envio anexo, e envio outras por um link que voce 
pode baixar se quiser. 
Abraço 
 
Eduardo Verderame 
 
guto meu bem 
 
fui lá na exposição [neste domingo] mas..tua engenhoca não tava funcionando 
não... 
tava linda...tava nova...mas... inerte 
 
ao contrário espero que você esteja ativo e muito muito contente 
 
carinho 
 
Fernando penteado 
 
tio Guto,  
achei um maximo! 



mostrei o video pra todo mundo aqui e todos adoraram, 
principalmente o nome! mt criativo  
beijinhos 
 
carol lacaz 
 
Guto, eu fui, eu ví e adorei. 
Bjo do Luiz Solha 
 
Oi Guto,  
 
hoje estive no Sesc e vi os ciclistas, são lindos! 
 
Parabéns!!! 
 
 
abração, 
Claudio Bueno  
 
 

Guto querido, 

estive no sesc pompeia este finde, vi o sucesso que teu lindo e divertido brinquedo estava fazendo, um 
monte de gente maravilhada fotografando, adultos e muitas crianças tbem...parabéns, achei uma coisa linda. 

beijocas e saudades!! 

Alana Girard 

 

salve, guto tatu do bem! 

nesse domingo fui à exposição do sesc pompéia. que delicia, dia de sol, as criança pira os trigêmeos 
ciclistas ficou do caralho! muito bom 

qualquer dia passo aí sim, te aviso antes 

abração 

 

Chico França 



 

Ah! Fui ao Salão do Brinquedo e infelismente no domingo, portanto muito cheio 
de gente. Mas adorei, pois eu não vi o primeiro Salão, então para mim foi tudo 
novidade. Claro que seu espaço é o máximo e seu trigêmeos espatacular! 
Engenhosíssimo, da roda dágua ao movimento das penas dos trigêmeos! 
Elegantérrimo! Como levei meus netos, que são gêmeos (não univitelinos), 
aproveitei e tirei uma foto (está tremida), que te envio anexa. Eles não queriam 
sair de perto por conta do movimento ...   
  
Qualquer hora passo ai  
  
Bjs, 
  

Ana Luiza Martins 

 

Querido Guto 
  
Fui ontem ao Sesc e a-do-rei o teu trabalho. A localização 
também está legal porque dá para ver de vários lados. 
Parabéns! 
Beijos 
  
Adélia Borges 

Fui ver seu engenho na exposição dos brinquedos, lindos! :)) 
na verdade, lindo, né? Quero indicar, se eu conseguir, quando o pessoal 
tiver esquecido :)) 

Bjs 

 

Mônica Costa 

 

 

 



Mônica Rodrigues da Costa 

 

Estevimos no Sesc Pompeia nesta ultima quarta-feira para 
uma aula de desenho e... 
ADOREI os trigêmeos ciclistas, de verdade!  

Parabéns! 

 

Clarissa Mohany 

 

Boa noite Guto! 
Estou fazendo um TCC de uma revista de turismo da cidade de São Paulo. Fiz 
uma matéria na exposição de brinquedos do SESC Pompéia e fiquei encantada 
com a sua criação dos trigêmeos. 
Poderia me falar um pouco sobre ela para eu colocar na revista? 
 
Agradeço se for possivel. 
 
Att 
Francini 
 
Caro Guto 
  
   
    Queria também lhe contar que as monitoras da exposição de brinquedos 
comentam comigo que  a sua obra dos três ciclistas está entre as peças que 
mais agradam às crianças.  
    Um abraço a você e até um dia destes. 
  
     Roberto Cenni 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 


