
 
 

Inscrições para assistir: www.etarserra.iprj.uerj.br       Link para assistir: Cultural / youtube ETARSERRA RJ 

 O livro reúne a produção bibliográfica de historiadores friburguenses acerca da 

trajetória da Câmara Municipal de Nova Friburgo, desde a sua fundação, em 17 de abril de 

1820, no mesmo ano de criação da Vila de Nova Friburgo, até meados do século XX. Os 11 

artigos contêm análises produzidas pelos autores a partir de pesquisas realizadas sobre as 

atas da Câmara e sobre outros documentos disponíveis no Departamento Pró-Memória de 

Nova Friburgo, atual Fundação Dom João VI.  

Mesas-Redondas para Lançamento do Livro: "Memórias do Legislativo Friburguense” 

Moderadoras: Fernanda da Silva Guimarães e Jaqueline de M. T. Dália 

Os autores e artigos correspondentes são apresentados a seguir nos respectivos dias de 

participação nas mesas-redondas, nos dias 15 e 16 de outubro, às 17:30H.

Lançamento do Livro: "Memórias do Legislativo Friburguense”

  - CULTURAL

http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
https://us02web.zoom.us/j/89013144944?pwd=aldYVVlmUXlDZm1iSS9KV29UR05JUT09
https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
https://us02web.zoom.us/j/89013144944?pwd=aldYVVlmUXlDZm1iSS9KV29UR05JUT09
https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w


 
 

Inscrições para assistir: www.etarserra.iprj.uerj.br       Link para assistir: Cultural / youtube ETARSERRA RJ 

Data: 15 /10 Horário: 17:30 às 19:30H  

Link para assistir: Cultural / youtube ETARSERRA RJ  

- Organizadores do livro, Fernanda da Silva Guimarães e Ricardo da Gama Rosa Costa: 
Apresentação da obra. 
1) Maria Janaína Botelho: As posturas policiais em Nova Friburgo no século XIX 
(1820-1888). 
2) Rodrigo Marins Marretto: Nas rotas do café e da escravidão: um estudo das 
dinâmicas socioeconômicas da Vila de Nova Friburgo – 1822-1888. 
3) Rodrigo Marins Marretto e Gabriel Almeida Frazão: Em “benefício da elegância e a 
salubridade pública”: Jean Bazet e a boa sociedade imperial na Vila de Nova Friburgo 
(1828-1852)". 
4) Gabriel Almeida Frazão: Caminhos e descaminhos de um político local: 
considerações sobre as estratégias e a trajetória de Dimas Ferreira Pedrosa (Nova 
Friburgo - 1844-1882). 
5) Anne Thereza de Almeida Proença: Senhor Vereador Doutor: as frentes de atuação de 
Carlos Éboli na Câmara Municipal da Vila de Nova Friburgo (1870-1880).

Lançamento do Livro: "Memórias do Legislativo Friburguense”

  - CULTURAL

https://us02web.zoom.us/j/89013144944?pwd=aldYVVlmUXlDZm1iSS9KV29UR05JUT09
https://www.youtube.com/watch?v=zwqXGvyFO58
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
https://us02web.zoom.us/j/89013144944?pwd=aldYVVlmUXlDZm1iSS9KV29UR05JUT09
https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w
https://us02web.zoom.us/j/89013144944?pwd=aldYVVlmUXlDZm1iSS9KV29UR05JUT09
https://www.youtube.com/watch?v=zwqXGvyFO58
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
https://us02web.zoom.us/j/89013144944?pwd=aldYVVlmUXlDZm1iSS9KV29UR05JUT09
https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w


 
 

Inscrições para assistir: www.etarserra.iprj.uerj.br       Link para assistir: Cultural / youtube ETARSERRA RJ 

Data: 16 /10 Horário: 17:30 às 19:30H    

Link para assistir: Cultural / youtube ETARSERRA RJ 

6) Maria Ana Quaglino: A Câmara Municipal e a questão da iluminação pública em Nova 
Friburgo no século XIX. 
7) João Raimundo de Araújo e Sônia Rebel de Araújo: A Nova Friburgo na Velha 
República: aspectos políticos (1890-1930). 
8) Almir Pita Freitas Filho e Maria Ana Quaglino: A Câmara Municipal e a iluminação 
elétrica em Nova Friburgo (1902-1911). 
9) Ricardo da Gama Rosa Costa: Galdino do Valle Filho e a construção da hegemonia 
burguesa em Nova Friburgo  (1911-1961). 
10) Maurício Antunes Raposo: Júlio Ferreira Caboclo e a Ação Integralista Brasileira na 
Câmara Municipal de Nova Friburgo (1936-1937). 
11) Elizabeth Vieiralves: Medicina e poder político em Nova Friburgo: Amâncio Mário de 
Azevedo, o “médico de pobres”.

Lançamento do Livro: “Memórias do Legislativo Friburguense”

  - CULTURAL

https://us02web.zoom.us/j/89013144944?pwd=aldYVVlmUXlDZm1iSS9KV29UR05JUT09
https://www.youtube.com/watch?v=cb0xkp1d43c
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
https://us02web.zoom.us/j/89013144944?pwd=aldYVVlmUXlDZm1iSS9KV29UR05JUT09
https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
https://us02web.zoom.us/j/89013144944?pwd=aldYVVlmUXlDZm1iSS9KV29UR05JUT09
https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w
https://us02web.zoom.us/j/89013144944?pwd=aldYVVlmUXlDZm1iSS9KV29UR05JUT09
https://www.youtube.com/watch?v=cb0xkp1d43c


 
 

Lançamento do Livro: “ Juntas & Diversas Contos ”

         

Prefácio de Ninfa Parreiras (trecho): 

Palavras Montanhosas 

Há palavras que são montanhosas. Plenas de 
mistérios e de histórias, cercam memórias e pessoas. 
A palavra conto pode ser montanhosa por abarcar 
narrativas e causos. Por amontoar palavras e 
sensações. Há que se pensar nas tantas fantasias 
que traz uma montanha para quem escreve e para 
quem lê. Esta é a proposta desta coletânea de contos 
com cheiro de serra, de lembranças, de afetividades! 
Organizada pela professora e pedagoga Márcia 
Lobosco, a obra traz 19 histórias de 15 autoras, 
unidas pelos laços da literatura, na região de Nova 
Friburgo, serra do Estado do Rio de Janeiro. No verão 
de 2020, algumas dessas escritoras lançaram a 
coletânea Juntas & Diversas - Poemas, da mesma 
organizadora, pela editora friburguense InMediaRes. 
Em ambas as obras, estão reunidas as referências de 
uma cidade que prima em valorizar as suas artistas e 
produções. 
A também escritora Márcia Lobosco, com a sua 
sensibilidade e generosidade, acolheu autoras 
experientes com obras publicadas e consagradas 
(Catherine Beltrão, Fabiana Corrêa, Maria Clara 
Cavalcanti e Tereza Malcher). E convidou outras, 
novatas, para embarcarem nesta elevação de 
palavras. E o resultado não poderia ser melhor: um 
mergulho na alma e na fantasia.

  - CULTURAL

Mais informações: www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural

http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural


 
 

Lançamento do Livro: “ Juntas & Diversas Contos ”

           

Apresentação: Márcia Lobosco 
 A coletânea Juntas & Diversas nasceu 
em 2019 a partir de uma conversa entre 
amigas que desejavam reunir seus poemas 
numa única publicação.  
 Depois da ideia inicial, outras mulheres 
foram sendo convidadas e o primeiro livro foi 
lançado em fevereiro de 2020, com a 
participação de 10 autoras.  
 O encontro foi tão gratificante e belo, que 

decidi dar seguimento ao projeto e lancei a proposta de uma coletânea de contos.  
 Diferentemente da proposta anterior, dessa vez havia o mote: as montanhas.  
 O novo grupo - com algumas das participantes da coletânea anterior e novas autoras presentes 
- manteve-se em interação por alguns meses, em leituras e partilhas, enquanto individualmente os 
textos eram escritos, tendo as montanhas como narradoras, personagens, ambiente ou metáfora na 
narrativa.  
 A primeira leitura, feita por mim, mostrou a amplitude do projeto e provocou uma nova ideia: a 
ilustração de cada um dos contos.  
Assim, escritoras e a recém chegada ilustradora dialogaram sobre o trabalho, autonomamente.  
 Ao grupo de 16 autoras - 15 escritoras e uma ilustradora - juntaram-se se a autora do prefácio 
Ninfa Parreiras e a fotógrafa Regina Lo Bianco com a foto da contracapa.  
 Ninfa, com suas palavras, aguça o leitor ao deleite das 19 histórias narradas em palavras e 
desenhos por essas mulheres tão diversas que escolhem estar juntas através da literatura; Regina 
finaliza a obra, com sua escrita de luz e imagem, cheia de encanto e beleza.  

Vida longa ao Juntas & Diversas!

  - CULTURAL

Mais informações: www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural

http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural


 
 

Apresentação do Livro: “O lugar do Outro”

           

  - CULTURAL

Mais informações: www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural                                

Livro infantojuvenil  

Por Janimary Guerra Pecci 

Apoio:

http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural


 
 

Mais informações sobre a Mostra: www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural     

                                 Abertura da Mostra de Artes da VIII ETARSERRA          
                                     Participação Especial da Cantora Friburguense:  

                           Tatila Krau 

15 a 17 de Outubro de 2020, de 13H às 14H

 Abertura da Mostra de Artes da VIII ETARSERRA                                     

http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural


 
 

Abertura da Mostra  - Apresentadores: Júlio Tedesco e Érika Guimarães 
Lançamento dos Anais da ETARSERRA 2019

Apresentação Musical da TATILA KRAU

Mostra de Artes - Categoria: Música (Infância e Juventude)

Participantes: Título da Apresentação Descrição:

Yago Cury Yago
Apenas um garoto que busca o que fazer no 
futuro e cria muitos problemas, mas se alivia 
cantando.

Lina de Rezende Thurler Canto solo Lina irá cantar solo.

Beatriz de Souza Banca Bia canta...Era uma vez! Interpretação solo da música Era uma vez.

Laura Monerat   

www.instagram.com/
lauracarvalhomonerat

Além do arco-íris

A música "Além do arco-íris" lançada em 
2003 pela cantora Luiza Possi é uma versão 
da música Over the Rainbow composta por 
Harold Arlen e letra de Yip Harburg. A 
música foi composta para o filme The 
Wizard of Oz, tendo sido interpretada em 
1939 pela atriz Judy Garland.

Júlia Monerat  

www.instagram.com/
juliamonerat

Pupila

Música composta por Vitor Kley e Ana 
Caetano em 2019. Esse vídeo traz a música 
Pupila na interpretação de Júlia Carvalho 
Monerat.

Lana Paes Miranda Iris - Go Go Dolls (cover) Cover da música Iris (Go Go Dolls) Lana 
cantando e tocando.

Mostra Cultural  - TRANSMISSÃO YOUTUBE ETARSERRA RJ     
15 de Outubro de 2020, de 13H às 14H                              

Mais informações sobre a Mostra: www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural     

https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w
http://www.instagram.com/lauracarvalhomonerat
http://www.instagram.com/juliamonerat
https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural


 
 

Mostra Cultural  - TRANSMISSÃO YOUTUBE ETARSERRA RJ     
15 de Outubro de 2020, de 13H às 14H                              

Mostra de Artes - Categoria: Artes Cênicas

Damara Martins Pra sua Alma Coreografia solo

Mostra de Artes - Categoria: Literatura

Ana Paula Sampaio 
Couto HÁ 366 DIAS Crônica sobre a pandemia

Mostra de Artes - Categoria: Música (Adulto)

Simone Emiliano e 
Alexandre Alvim - Voz e 

violão

Devolva-me (cover 
Simone Emiliano feat 

Alexandre Alvim)

Nossa apresentação versa sobre o cover da 
música de Adriana Calcanhoto, Devolva-me, 
produzida no esquema quarentena records 
como forma de cumprir, nesse período de 
exceção causado pela pandemia, com o 
papel transformador e acolhedor da arte.

Apresentação do Livro: O lugar do Outro por Janimary Guerra Pecci  

Acesso:  www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural     

https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w


 
 

Mostra Cultural  - TRANSMISSÃO YOUTUBE ETARSERRA RJ     
16 de Outubro de 2020, de 13H às 14H                              

Mostra de Artes - Categoria: Exposição

Léofaraday Quando 
Gira

O carnaval, expressão máxima de história, memória, cultura e corpos – e 
ainda infinitas outras camadas – exerce em cada indivíduo seu poder e 
grandeza, impõe-se. Particularmente, apresenta um abraço à cidade, 
extrapolação fora muros e paredes linguísticas que o dia a dia apresenta. 
Corpos vestidos para a festa apresentam os mais variados estilos e as 
saias ganham, para mim, um novo contorno. Usadas por quaisquer 
gêneros, as saias respondem ao movimento do corpo como numa dança 
quase própria e afetam todo o espaço a sua volta, corporificam o traço e 
exigem um tempo próprio em seu andor. Por vezes, há de se tomar 
cuidado para não acreditar que é a saia que mexe com o corpo. Essa série 
traz imagens dessa interação e tenta dar a ela seu merecido destaque.

Adair Costa
FORÇA 

POÉTICA 
AMPLIADA

Visitando o Projeto Arco Íris na Zona Rural de Nova Friburgo/RJ, a artista 
visual Adair Costa se sentiu impactada com o que a natureza lhe 
proporcionou meio dia com o "sol a pino". Sua atenção se voltou para o 
espetáculo que o sol provocara no espelho d'água dos tanques (criadouros 
de truta). A reflexão seguiu pós-deslumbramento, inquietação e mistério. A 
problematização tornou-se impositiva! 
Fez registros fotográficos em vários momentos dessa observação. A partir 
daí produziu várias pinturas em telas. Construiu a "Série Solapino" com 8 
telas em pintura acrílica, medindo 80x100cm cada, das quais apresenta na 
ETARSERRA duas obras: Solapino 1 e Solapino 2. 

Silvia Helena 
Mendes Freire

Da aquarela 
do Brasil ao 

carvão

Tirando inspiração das trágicas queimadas do pantanal, fiz uma série de 
pinturas utilizando diversas técnicas de pintura e desenho - a aquarela e o 
desenho no carvão.

Madalena 
Bento de Mello

Universo 
amoroso Pintura com tinta acrílica e espátula sobre tela 1,20 m x 1,00 m.

Sônia Guaraldi PINAR
Apresentação de um objeto instalativo, arte contemporânea, que mede de 
2 a 5 m de altura com 1 m de diâmetro, dependendo do espaço onde será 
montado. É feito com armações de pipas e tem como objetivo explorar o 
espaço, a leveza e equilíbrio.

Mais informações sobre a Mostra: www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural     

http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w
https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural


 

Lançamento do Livro: Juntas & Diversas Contos por In Media Res 

Mostra de Artes - Categoria: Literatura

Kíssila Muzy

www.instagram.co
m/kissila_muzy

Na serra, em 2011 
(Declamação de poesia)

A tragédia que acometeu a região serrana em 
2011 não pode ser esquecida. A arte tem papel 
fundamental no resguardo dessa memória 
coletiva. O texto a ser declamado alinha 
pensamentos, sentimentos, recordações e a 
esperança de que a história seja mais norte do 
que profecia.

Ana Paula 
Sampaio Couto 

NOVO NORMAL. NOVO? 
NORMAL?

Crônica sobre a pandemia e as mudanças na 
rotina e na vida das pessoas como um todo.

Mostra de Artes - Categoria: Música (Adulto)

Claudio Bergamini/
Leila Castilhos/Leo 

Abelha

Samba e Amor + Pra Que 
Chorar (Claudio 
Bergamini/Leila 

Castilhos/Leo Abelha)

Videoclipes - em sequência - das músicas "Samba 
e Amor" (Chico Buarque) e "Pra Que 
Chorar" (Baden Powell e Vinicius de Moraes). 
Arranjos de Claudio Bergamini. Interpretado por 
Claudio Bergamini (Violão), Leila Castilhos (Voz) e 
Leo Abelha (Percussão). 

Magali Bittencourt 
& Matheus Lopes

Cover Acustico-Medley-
Mag e Matheus

Video em torno de 14 minutos com as músicas : 
Só Hoje -Jota Quest / Me Espera -Sandy e Tiago 
Iorc / Photograph (Ed Sheran -Versão Bounce 
Avenue / Kiss Me - Sixpense None the Richer

Mostra Cultural  - TRANSMISSÃO YOUTUBE ETARSERRA RJ     
16 de Outubro de 2020, de 13H às 14H                              

Mais informações sobre a Mostra: www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural     

http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w
https://www.instagram.com/kissila_muzy
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w


 

Mostra de Artes - Categoria: Cinema

Lucas Fernandes 
Bergamini de 

Souza

Beatriz Fernandes 
de Oliveira Pollo

O que Você Quer Ser 
Quando Crescer?

A vida é feita de escolhas e de escolhas nós vivemos. 
A vida é coercitiva e por coerção nós morremos. A 
vida é feita de sonhos e a partir dos sonhos 
renascemos. "O Que Você Quer Ser Quando 
Crescer?" relata abstratamente os sentimentos de 
dúvida sobre a vida e o futuro.

Mostra de Artes - Categoria: Música (Adulto)

Gilson Eduardo 
Wilbert

Minha Voz e meu 
Violão

Gilson Wilbert cantor, multi-instrumentista, arranjador, 
técnico em gravação musical e professor de música. 
Traz para sua proposta de apresentação para o VIII 
ETARSERRA,  uma proposta de releitura dos grandes 
clássicos da MPB e Pop da música Brasileira.

Nabila Trindade Retalhos de mim
Retalhos de mim mostra a versatilidade estilística e 
vocal da cantora Nabila Trindade, desde a MPB ao 
canto erudito.

Simone e os 
quarenteners

Enquanto houver sol 
(cover Simone e os 

quarenteners)

Nossa apresentação está baseada no cover da 
música "Enquanto houver sol", do grupo Titãs, 
produzida no esquema quarentena records como 
forma de levar uma mensagem de esperança nesse 
período de distanciamento social e crise sanitária 
provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Marcos Gripp  

Instagram@marco
sgrippguitar

Acoustic Groove Friba
Apresentação de música instrumental autoral com 
violão Ovation, com referências a lugares de Nova 
Friburgo.

Mostra Cultural  - TRANSMISSÃO YOUTUBE ETARSERRA RJ     
17 de Outubro de 2020, de 13H às 14H                              

Mais informações sobre a Mostra: www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural     

https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
http://www.etarserra.iprj.uerj.br/#cultural
https://www.youtube.com/channel/UCtTUB63NP2dOM_I-fbDM48w

