
  

Departamento de Comunicação 

 

                                                                                     Clipping 

Veículo: Rádio Webputz                                                                                     

Data: 23/08/2019 

Local/Abrangência: Estadual 
Editoria/Coluna: Notícias 
Link/página: 
http://www.al.rs.gov.br/tvassembleia/exibe/tabid/959/IdVideo/1
1744/language/pt-BR/Default.aspx 

 

 

Um projeto muito legal que nasceu no IFRS Farroupilha, 
a banda EntreTantos 

 

23/08/2019 16:25 em Rola na WP 

Um projeto que começou dentro do campus do IFRS de Farroupilha, a banda EntreTantos, começou por influência 
de Nicholas Fonseca, natural de Santa Maria, jornalista por formação e servidor do IFRS, com o objetivo de trazer 
um pouco de música para a instituição. Foi quando, ainda por volta de 2015/16, conheceu Eduardo Balbinot, que 
começou a trabalhar na T.I. do campus, e o convidou para montar um grupo para criação de músicas. 
Em março de 2017, já conhecendo o talento da vocalista, Camila Mugnol, Nicholas convocou a jovem para 
participar da banda, e realizou a chamada dentro do campus procurando interessados em ingressar no grupo. 
Entre idas e vindas, alunos que tocaram uma vez, e não tinham tempo para voltar, a banda se formou com nove 
integrantes, em um primeiro momento. 



Formação inicial da banda - Fotos: divulgação 

Atualmente   

Nos dias de hoje, a banda EntreTantos é formada por seis integrantes. São eles: Camila Mugnol (vocais), Nicholas 
Fonseca (guitarra), Artur Batisti (guitarra), Murilo Azevedo (baixo), Cristiano Onzi (bateria) e Eduardo Balbinot 
(teclado/vocais). 
O processo de composição das músicas do grupo, que já possui dez canções autorais, se dá pelo grupo inteiro. 
Se algum integrante tem alguma ideia, apresenta para o grupo, e a música começa a tomar forma. As canções 
são baseadas em questões sociais, e procuram passar uma mensagem para o público adolescente nas escolas, 
no fim do ensino fundamental e ensino médio, fazendo a ligação com o IFRS. 
Influências 
Para produzir seu som, o grupo conta com todos os tipos de influências, vinda de todos os integrantes, como 
Alter Bridge, Pitty, rock dos anos 1970, reggae e pop rock. Essa mistura de estilos resulta em um estilo próprio e 
original nas composições do grupo. 
Apresentações 
Desde sua formação, o grupo já se apresentou em diversas escolas do município, como o Colégio Estadual São 
Tiago e a Escola Estadual Júlio Mangoni, além da Escola Estadual José Generosi, em Caxias do Sul. Entretanto, 
a maior surpresa do grupo aconteceu em apresentações no Colégio Estadual Olga Ramos Brentano, localizada 
no bairro Primeiro de Maio. Após tocar pela primeira vez lá em 2017, a banda voltou para uma segunda 
apresentação um ano depois, e os integrantes se surpreenderam em ver que os alunos lembraram de músicas 
do grupo, e chegaram a pedir algumas pelo nome. 
Além de escolas, a banda também se apresentou na Casa de Cultura de Farroupilha, no evento da prefeitura 
Juventude Pensando no Futuro, na Biblioteca Municipal, e em um festival de vários campi do IFRS, que ocorreu 
no campus de Osório. 
 

 

Apresentação no Colégio Estadual Olga Ramos Bertano 



Produção das músicas 

Atualmente, o grupo tem dez músicas autorais prontas, e está em processo de gravação, na K’Sound Studios. 
Devido ao tempo, agenda e horários, a previsão para finalização das gravações é até dezembro, desde que tudo 
ocorra dentro do planejado, e o trabalho será produzido e transformado em um disco. 
Segundo Nicholas, o objetivo do disco não é comercializar o trabalho do grupo, e sim distribuir gratuitamente as 
músicas em lugares estratégicos da região, para que todos tenham acesso às mensagens que são passadas nas 
letras. 

 

Durante a produção das músicas na K'Sound Studios 

Futuro 

Apesar de ser um projeto concebido dentro do IFRS, a banda procura não se limitar ao Instituto, para que o grupo 
não corra o risco de terminar após as saídas de estudantes, ou até mesmo de servidores que lá trabalham. A 
própria vocalista, Camila Mugnol, que está no último ano do ensino médio do IFRS, conta que a ideia é continuar 
na banda, mesmo após a formatura, e ainda continuar com o objetivo de produzir músicas que passem 
mensagens ao público em suas letras. 
Para conhecer mais sobre o grupo, basta acessar os links abaixo: 
https://www.facebook.com/EntreTantosOficial/ 
https://www.instagram.com/entretantosoficial/ 
https://www.youtube.com/channel/UC4NHkhPdBiBwry8xHcR9dfw 
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