
Chat sobre a Festa do Pinhão com Giba Ronconi 
 

Aconteceu no dia 30/05/2011 - Das 10:00 às 11:00 
Gilberto Ronconi, mais conhecido como Giba, é formado em Administração de 
Empresas pela Facvest, com especialização em Marketing na Universidade de Caxias 
do Sul (RS). Produtor cultural, é o coordenador de shows da Festa Nacional do Pinhão 
desde 2001. Antes disso, já atuava na Festa Nacional Pinhão. Foi sócio-fundador do 

Café Pinhão Music Bar e sócio-fundador do Banana Blue Promoções e Eventos Ltda. Neste segunda-
feira, 30 de maio, ele bate-papo com internautas sobre a programação da 23ª Festa Nacional do 
Pinhão. Se você tem curiosidades ou dúvidas sobre os shows, participe. Acesse 
www.clmais.com.br/chat Foto: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Lages/Divulgação Texto 
(Perfil de Gilberto Ronconi): Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Lages 
 
 
Reveja pontos importantes discutidos neste chat: 
 
felipe: felipe entrou na sala. 

felipe: olá 

felipe: felipe saiu da sala 

Moderador: Moderador entrou na sala. 

Lisi Pinheiro: Lisi Pinheiro entrou na sala. 

Lisi Pinheiro: Lisi Pinheiro saiu da sala 

Roberto Queiróz : Roberto Queiróz entrou na sala. 

Maria: Maria entrou na sala. 

Moderador: Bom dia a todos, já estou a disposição para responder as perguntas de todos... 

Joana: Joana entrou na sala. 

Moderador: Sou Giba Ronconi, Coord. de Shows da Festa Nacional do PInhão 

Maria: Bom dia Giba! 

Joana: Bom dia pessoal 

Glauco Denni: Glauco Denni entrou na sala. 

felipe: felipe entrou na sala. 

felipe: olá 

Roberto Queiróz : Ola bom dia meu nome é Roberto tenho um banda de garagem as uns 2 anos ja em 
Lages e gostaria de saber quais ao os Critérios adotados para tentar se apresentar na Festa? 

Joana: Tenho algumas dúvidas... em relação aos shows 

Joana: as mesmas do Roberto 

Moderador: Roberto, na realidade a primeira coisa a fazer é se cadastrar na fundaçao Cultural, isso 
tem que ser feito no inicio do ano 

Lisi Pinheiro: Lisi Pinheiro entrou na sala. 

Glauco Denni: Pq bandas de filhos e funcionários da prefeitura são privilegiadas na escolha dos dias e 
horários? 

Maria: Sim, tem q ser banda conhecida, ou pode ser formada há pouco tempo? 

Maria: Sim, tem q ser banda conhecida, ou pode ser formada há pouco tempo? 

Joana: e as bandas cadastradas que ficaram de fora? 

Moderador: a partir disso, nós avaliamos principalmente a experiencia 

Arcenio: Arcenio entrou na sala. 



Joana: por a banda do filho do MAtias, Jane e JOn, é esse o nome está? afinal ela é bem nova 

LeBenedetti: LeBenedetti entrou na sala. 

Moderador: pode ser formada a pouco tempo Maria, o importante é ter repertório para tocar uma hora e 
meia 

felipe: felipe saiu da sala 

Roberto Queiróz : MAs NUNCA ficamos sabendo dessas informacoes 

felipe: felipe entrou na sala. 

Arcenio: Arcenio saiu da sala 

LeBenedetti: cade? 

Moderador: Roberto, pela qtdade de bandas existentes em Lages, é impossivel conhecermos todas.. 

Moderador: então é necessario correr atrás 

Anadon: Anadon entrou na sala. 

Pedro: Pedro entrou na sala. 

Glauco Denni: Glauco Denni saiu da sala 

Joana: GIba e quem tentou e não conseguiu? consegue para o ano que vem? 

marcos: marcos entrou na sala. 

Gregory House: Gregory House entrou na sala. 

Moderador: A Banda Jane Jon é relamente nova, porém ja tem muita exepriencia, participando 
inclusive semanas atrás do Programa Patrola da RBS, repres. Lages 

Sandra: Sandra entrou na sala. 

Mateus: Mateus entrou na sala. 

Joana: Sim, mas e as outras bandas que tem CD gravado e tocam fora da cidade? 

Moderador: Joana, buscamos sempre dar oportunidades a todos, só que para colocarmos tdos 
teriamos que ter 1 mes de festa.. 

Sandra: Bom dia a todos 

Cláudia: Cláudia entrou na sala. 

Alice: Alice entrou na sala. 

Joana: não é injusto? 

Joana: não é injusto? 

Anadon: Bom dia a todos 

Gregory House: A Banda Jane Jon é ruizinha e tem muito o que ensaiar ainda 

Moderador: sim, concordo que é injusto, mas nunca conseguiremos agradar a todos.. 

Roberto Queiróz : Jane jonh é um bo abanda tem cd ! acho q foi justa a contratacao 

LeBenedetti: oq n da pra entender é pq as bandas recebem uma confirmação do tipo: -Vocês estão 
garantidos. Eai, na hora H, nunca mais ??? 

Moderador: tenho pensado em voltarmos com o Festival de Bandas, que realizamos há alguns anos. É 
uma forma de darmos mais oportunidades 

Joana: E por exemplo, o Boca, da Orquídea? pô ele tem duas bandas, toca também na VUlcano, pô é 
demais 

Roberto Queiróz : Estava eu aqui falando com uns amigos a respeito de 2 bandas q naum entraram na 
festa do pinhão !! q é a Brazil Hi Fi e a Its Ok? o pq disso? 

Josy: Josy entrou na sala. 

Joana: Sim, tem um monte de banda que passou pelo festival e ficou de fora... 

Gregory House: Faltam bandas do RS, tipo, Cachorro Grande, TNT, NEnhum de nós 



Gregory House: Faltam bandas do RS, tipo, Cachorro Grande, TNT, NEnhum de nós 

Moderador: A Brazil Hifi, é uma questao que estamos resolvendo..já a Its Ok, nao nos procurou, e 
como falei antes nao conseguimos ir atras de ninguem 

LeBenedetti: oq n da pra entender é pq as bandas recebem uma confirmação do tipo: -Vocês estão 
garantidos. Eai, na hora H, nunca mais ??? 

Joana: E a Lord Gato, e Coronel Lee? 

Moderador: Joana, nao fazemos este festival há alguns anos, este ano nao foi diferente 

Josy: Josy saiu da sala 

Joana: E a Mercenary Tales também ficou de fora... e é boa no estilo mais pesado 

Joana: E a Mercenary Tales também ficou de fora... e é boa no estilo mais pesado 

maicon: maicon entrou na sala. 

Roberta: Roberta entrou na sala. 

Moderador: Na real vamos falar o que acontece em Lages. As Bandas nao tem lugar para tocar, 
tirando o Bar Galeria, onde mais eles tocam? 

Joana: E o caso do Clinton? por que ele está de fora? o pessoal gosta dele 

Moderador: entáo qdo chega a Festa, todos ficam ansiosos para tocar...isso é perfeitamente 
compreensível.. 

Anadon: Acho que se tivesse que colocar todas as bandas que foram aqui citadas, a festa teria um 
mÊs. 

Sandra: Não seria legal então, a fundação Cultural organizar um espaço e um festival para dar 
oportunidade às bandas? 

Pedro: Giba, qual empresa vai montar a estrutura de palco (principal), som e luz? 

Joana: E vc Anadon vai tocar qtas vezes? 

Moderador: O clinton está na programaçao...toca aqui no recanto 

Moderador: O clinton está na programaçao...toca aqui no recanto 

Roberta: Bom Dia Giba, gostaria de saber o pq que nas festas de hoje do pinhão vocês não trasem 
mais shows infantis? 

LeBenedetti: Muitas bandas não correm atras, mas as que correm, nadam, nadam, e morrem na praia. 

Joana: E vc Anadon? toca qtas vezes? 

felipe: felipe saiu da sala 

Joana: que tal dar espaço as outras bandas? 

Gregory House: Pq bandas como Dazaranha, Os Chefes, e Immigrant não são chamadas:?, e faz 
tempo já 

kely: kely entrou na sala. 

veto fernandes: veto fernandes entrou na sala. 

vetto : vetto entrou na sala. 

Anadon: bom, como sou chamado por diversos músicos para acompánha-los não sei ao certo. 

Moderador: se chamasse essas bandas Gregory, tirariamos ainda mais as bandas de Lages 

vetto : ola e o giba que ta falando?? 

Anadon: DAi a quest]ão não me diz respeito mas sim as bandas e músicos que me convidam 

BRUNO: BRUNO entrou na sala. 

felipe: felipe entrou na sala. 

Joana: Que bom para vc.. 

Joana: Anadon 



felipe: ola 

Anadon: Isso é verdade se tivermos mais bandas de fora, menos bandas daqui entrarão na 
programação 

Moderador: Roberta, hj em dia nao é facil achar um show infantil com qualidade, e nossas criancas ja 
se interessam por musicas do estilo Luan Santana, Victor e leo, restart etc 

Anadon: Obrigado Joana :D 

maicon: maicon saiu da sala 

vetto : ROBSON ANADON 

vetto : ?? 

Graziella: Graziella entrou na sala. 

Anadon: Vetto Fernandes, 

Moderador: Fala meu amigo Veto. é o Giba sim 

LeBenedetti: O cara ser musico e tocar em mais de uma banda dentro da festa é padrão, nada fora do 
normal, agora gente que monta bandas só pra festa pra tirar um troco, me parece "Costas Quentes" 

vetto : NAO ACREDITO 

Roberta: Giba, gostaria de saber se a Banda Janejon que abra a o show do jota quest, tem alguma 
influencia da?Fundação Cultural, sendo que ele é pai de um deles é o superintendente da fundação 
cultura de Lages? 

Joana: E a Incolleon? tocou uma vez ano passado... 

Anadon: Grande Vetto Fernandes 

Moderador: qto a estrutura, a empresa vencedora da licitaçao é a Lugphil de Fpolis para a sonorizaçao, 
e a Cadu eventos de Tubarao para os palcos 

vetto : MAIS UMA FESTA DO PINHAO QUE NAO PARTICIPO 

vetto : MAS SERA A ULTIMA 

BRUNO: VETTO FUTSAL ? 

vetto : NAO NAO 

Sandra: Porque os shows nacionais são, na maioria repetidos? 

vetto : VETO FERNANDES EX- E FUTURO LOCUTOR DA RADIO 101 FM C DEUS QUISER 

Sandra: Não conseguimos trazer outros nomes para cá? 

Moderador: Roberta, nao existe influencia, tanto que o baterista da banda, filho do sup. da fundacao, 
entrou depois que a banda ja tinha tocado na festa 

Gregory House: Procede a informação de que o cachê da jane jon, é de 5 mil reais? 

Thomas: Thomas entrou na sala. 

Brown: Brown entrou na sala. 

Anadon: agora eu tive que rir hein 

Sandra: Não só os nacionais, mas outros, como oJota Quest? 

Evanir Vargas: Evanir Vargas entrou na sala. 

vetto : GIBA CONVERSAMOS ... 

Gisele B.: Gisele B. entrou na sala. 

vetto : vetto saiu da sala 

Anadon: fofocas e mais fofocas 

Joana: gostaria de ver uns shows melhores na festa do pinhão 

Brown: Boa sorte nesta festa amigo Giba 

Joana: Zé ramalho, velhas virgens.. Engenheiros.. 



Joana: Ah! e a banda Incolleon é do teu sobrinho Giba? 

Graziella: Graziella saiu da sala 

Moderador: em relaçao as bandas se formarem para tocar somente na festa...a grande maioria faz 
isso, me apontem um bar, com exceçao do galeria, que dá oprtunida as bandas locais..hj somente o 
sertanejo toca na cidade 

Moderador: em relaçao as bandas se formarem para tocar somente na festa...a grande maioria faz 
isso, me apontem um bar, com exceçao do galeria, que dá oprtunida as bandas locais..hj somente o 
sertanejo toca na cidade 

Roberta: Giba, gostaria de saber se a Banda Janejon que abra a o show do jota quest, tem alguma 
influencia da?Fundação Cultural, sendo que ele é pai de um deles é o superintendente da fundação 
cultura de Lages? 

Tiberio: Tiberio entrou na sala. 

Brown: Boa resposta 

Brown: Boa resposta 

Anadon: MAs que bandas sãop essas que se formam para tocar na festa? Poderiam citar nomes? Já 
que estão falando 

Joana: Ano passado parece que não tocou nada ano passado a Incolleon 

Roberta: Giba, gostaria de saber se a Banda Janejon que abra a o show do jota quest, tem alguma 
influencia da?Fundação Cultural, sendo que ele é pai de um deles é o superintendente da fundação 
cultura de Lages? 

Moderador: O Chiquinho guitarrista da incolehn nao é meu sobrinho....ele é meu primo, e um excelente 
guitarrista 

Joana: Primórdios existe? 

Anadon: essa pergunta já foi 

Anadon: Primórdios existe e faz tempo 

Roberta: Acredito que tenha então mudado da água pro vinho, conheço bandas ótimas da cidade que 
sempre tocam no palco alternativo todos os anos, e tem essa banda, que do nada, muda pra o palco 
nacional. Desculpa mais é estranho. 

Gisele B.: concordo com a Roberta 

Brown: Janejon é uma banda muito dez conheço todos os integrantes são pessoas esforçadas o resto é 
fofoca 

Brown: Janejon é uma banda muito dez conheço todos os integrantes são pessoas esforçadas o resto é 
fofoca 

Anadon: Concordop com o Brown, a banda é boa sim. 

VETTO: VETTO entrou na sala. 

Cláudia: Cláudia saiu da sala 

Brown: muito bem anadon 

Tiberio: olá , tudo o que perguntar para Giba ele vai sair pela tangencia 

Gabriela: Gabriela entrou na sala. 

Cláudia: Cláudia entrou na sala. 

Moderador: ano passado varias bandas se apresentaram no palco nacional: pagode moleque, brazil 
hifi, entre outras 

LeBenedetti: E quanto a bandas que você (Giba) deu a confirmação, e após, nunca mais deus as caras, 
e venhamos, entrar em contato com a organização do evento é mito, non exciste! 

--Claudia: --Claudia entrou na sala. 



BRUNO: INVES DE BOTAR UM JEITO MOLEQUE QUE É REPTIDO NO PAGODE JA,,, NÃO 
PODERIAM TENTAR UMA EXALTASAMBA QUE É NOVIDADE PARA FESTA ? 

Moderador: Cita uma LeBenedetti 

Alice: Alice saiu da sala 

Sandra: Por que não fazem uma pesquisa com a população para saber que shows gostariam de assistir 

LeBenedetti: Space Broca, Embalo Sertanejo 

LeBenedetti: acompanho os dois casos 

LeBenedetti: acompanho os dois casos 

marcos: Mês passado assisti em Floripa com meu filho a Janejon abrindo o show do restart 

Anadon: Space Broca, Embalo Sertanejo?? São de onde essas bandas? 

LeBenedetti: só vi promessas, e na hora H : - Ja fechamos 

Gregory House: Gregory House saiu da sala 

Barao: Barao entrou na sala. 

Gisele B.: essa pesquisa, com ctz iria alavancar o sucesso da festa... 

Sandra: O ingresso é caro e muita gente não vai pagar R$40,00 para ver de novo o que já viu duas 
vezes ou mais, como Victor e Léo, Jota Quest e Bruno e Marrone 

Moderador: Excelente pergunta Bruno, tentamos fazer a melhor programaçao possivel, tentamos o 
exaltasamba, mas a agenda nao permitiu 

Laura: Laura entrou na sala. 

Sandra: O ingresso é caro e muita gente não vai pagar R$40,00 para ver de novo o que já viu duas 
vezes ou mais, como Victor e Léo, Jota Quest e Bruno e Marrone 

Álvaro: Álvaro entrou na sala. 

LeBenedetti: são bandas que lutam por espaço, tocam em eventos pequenos e até em velorio se for o 
caso, mas sempre se batendo pra conseguir algo 

Jhon: Jhon entrou na sala. 

Roberta: Giba, teve um boato que a ?Maria Gadu? viria a festa este ano, mais segundo estes boatos, a 
pessoa responsável pelos shows, disse que na quinta feira é pagode, isso confirma? 

Álvaro: Bom dia povo, comé que tá isso aqui? 

BRUNO: boa leandro 

Barao: bom dia Giba, gostaria q vc explicasse a selecçao das bandas locais. a brasil hifi tá reclamando, 
mesmo tendo ocupado a festa ano passado 

Anadon: Tá um muro das lamentações Álvaro 

Evanir Vargas: Na época da Serratur a programação não era tão voltada exclusivamente para o popular 
- você não acha que faltam artistas nacionais que agradem cabeças pensantes? 

Álvaro: EUHEUHEUHUE 

Moderador: Ja tentamos realizar pesquisas junto ao publico Gisele, foi num ano que veio KLB, onde 
alguma meninas de um fã clube encheram a urna de votos... 

Gisele B.: é mas essas pesquisas fica muito no boca a boca 

Moderador: a pesquisa junto aos meios de comunicaçao, e tbem aos veiculos especializados em 
musica 

LeBenedetti: Não precisam de pesquisas pra saber que ninguem gostou das atrações deste ano 

BRUNO: não seria o caso de fazer uma pesquisa boca boca anotando dados do pessoal pra não aver 
relação com fã clubes 

Gisele B.: cadê a divulgação dessas pesquisas? esse ano teve pelo menos? 

Evanir Vargas: veiculos especializados em música? sei....- em musica ruim, né? 



Anadon: Ainda bem que não teve pesquisa, há pensou se alguma fã louca pelo Restart faz o mesmo? 
Ou pior algum fã daquelas coisas que dizem ser funk.] 

Moderador: sim...isso mesmo Anadon 

LeBenedetti: Ta, e em relação a essas bandas que citei? 

BRUNO: restart ia força a barra 

Gisele B.: restar, peloamordedeus.. aff 

Moderador: Nao sao pesquisas Gisele, e sim reunioes junto aos radialistas, comunicadores etc.. 

Roberta: Mais isso não quer dizer, hoje em dia existem meio para pesquisa via internet que é dificil de 
ter frandis 

Brown: olhe o preconceito tem espaço até pra banda cine nesse local hehehe 

Anadon: rsrsrrrsrss 

LeBenedetti: concerteza, preconceito ai é mato 

Álvaro: Giba, antigamente era mais equilibrado, os shows nacionai, pq hje é 90 % sertanejo? 

Álvaro: Giba, antigamente era mais equilibrado, os shows nacionai, pq hje é 90 % sertanejo? 

Anadon: não é preconceito não, é só bom gosto musical 

Anadon: nada demais 

Sandra: Por que não uma Blitz, Roupa Nova? 

BRUNO: fora o preço que ta tambem ta ficando cada vez mais dificil pro lageano ir na festa que é do 
povo lageano..... 

BRUNO: fora o preço que ta tambem ta ficando cada vez mais dificil pro lageano ir na festa que é do 
povo lageano..... 

marco: marco entrou na sala. 

BRUNO: fora o preço que ta tambem ta ficando cada vez mais dificil pro lageano ir na festa que é do 
povo lageano..... 

Sandra: Música decente? 

Roberta: Roberta saiu da sala 

Anadon: Roupa No0va quando veio foi um showzaço!!! 

marco: marco entrou na sala. 

Moderador: do...lembra qdo era a febre do pagode.... 

marco: marco saiu da sala 

Brown: poxa gosto é gosto né ??? 

LeBenedetti: Bom gosto musical? AHHHHH 

marco: marco entrou na sala. 

Evanir Vargas: Me impressiono com essas bandas locais reclamando de não tocar se tocaram no ano 
passado, tem de haver revesamento e não "sócios" da festa do pinhão como a urtiga negra... 

Anadon: concordo, gosto é gosto 

LeBenedetti: isso é indiscutivel 

Sandra: Pois é 

Anadon: Assim como mal gosto é mal gosto tamém 

Nathalia Caon: Nathalia Caon entrou na sala. 

Anadon: também 

Sandra: Há muitos anos 

Brown: hahaha bem nessas 



Barao: alou gibia..... fale da programaçao local. pois no facebook os caras do brasil hi-fi tão reclamando 
dos criterios. eles te procuraram??? 

Sandra: por que não de novo Roupa Nova. É show de verdade . Tira Victor e Léo por um ano 

LeBenedetti: Ser mal gosto ou não, há de haver espaço 

Sandra: Ano passado eles nem cantavam 

Moderador: Em relaçao as suas banda Le Benedetti, ainda nao fechamos a programacao, e a Space 
Broca por exemplo, toca um filho de um primo meu, e nem por isso está na programaçao 

Brown: barao só gosta de pagode hehehe 

Sandra: Só conversavam e faziam onda no palco 

Anadon: Sim deve haver espaço, concordo, por isso a TV está infestada de tanta porcaria, funks e mais 
funks 

Jhon: Giba...pq a programação completa não está no site..como era nas antigas..detalhado por 
palco/estilo...não encontrei a programamção gauchesca. 

Gisele B.: realmente, Vitor e Léo uma vez, muito sem graça 

Nathalia Caon: Giba, eu gostaria de saber, como fica a situação dos nossos artistas da terra, to falando 
dos grupos teatrais da cidade... eles tem algum espaço para divulgar o talento da serra, junto com 
historia que muitas vezes contam a historia da nossa cidade e da nossa cultura? 

LeBenedetti: ninguém pode dizer oque é porcaria e oque não é 

LeBenedetti: Tom Jobim falou mal do rock, e ai? virou porcaria? 

BRUNO: ta dando pra perceber que a festa so ta pegando os refugos nacionais que não tão muito nas 
paradas de sucesso ( ex.. vitor e leo , jeito moleque) 

Moderador: Jhon, esta programaçao estará no site hoje, tivemos uns problemas burocraticos, mas hoje 
estara a progr. completa 

LeBenedetti: Space Broca, teve a confirmação sua, é uma otima banda, mas na hora H, você os deixou 
de fora... 

Brown: Le Benedetti cad aum no seu quadrado não vamos misturar os gostos musicais 

LeBenedetti: depois de dar a palavra que eles iriam tocar 

Evanir Vargas: lebenedetti, existem 2 tipos de musica bom e ruim, - esse sertanejo universotário e ruim 
sem duvida... 

Moderador: Nathalia, teremos apresentacoes de dois grupos teatrais na festa, Matakiterani e Arreios de 
Vento, outro grupo foi contactado mas nao quis apresentar-se 

Paula: Paula entrou na sala. 

Nathalia Caon: ótimo 

Paula: Paula saiu da sala 

kely: Não sei de onde veio a ideia que os lageanos só gostam de sertanejo universitário!! Não tem 
ninguém aí que lembra do show do Paralamas do Sucesso por exemplo!! Ninguém podia se mexer 
direito dentro do parque!! e é disso que essa festa está precisando! Ao contrário, continuará recebendo 
mais e mais reclamações!! ;) 

LeBenedetti: Musica ruim é um conceito que cada um tem dentro do seu pessoal e não deve ser 
discutido ... cada um tem seu ponto de avaliação 

Roberto Queiróz : Roberto Queiróz saiu da sala 

Barao: Barao saiu da sala 

Sandra: E o Menestrela Faze-dô? Não temos só três grupos de teatro em Lages 

Sandra: E o Menestrela Faze-dô? Não temos só três grupos de teatro em Lages 

Brown: evanir cada época em um modismo respeito pois o sertanejo univ. tem seu público eu não curto 
mais respeito e depois de beber um pouco fica até legalzinho cantar hehehe 



Sandra: o Sementes? 

Sandra: o Sementes? 

Sandra: o Sementes? 

Anadon: Acho que uma pessoa com um mínimo de discernimento musical sabe diferenciar oque tem 
qualidade e o que não tem 

BRUNO: ja passou o tmpo do sert. universitario 

BRUNO: ja passou o tmpo do sert. universitario 

Pedro: Pedro saiu da sala 

Moderador: Discordo contigo Bruno...Victor e leo é sucesso por onde passa 

azevedo: azevedo entrou na sala. 

BRUNO: mi diz a ultima musica de sucesso deles ? 

LeBenedetti: Oque é bom então Anadon? 

PEDRÃO: PEDRÃO entrou na sala. 

Gabriela: Gabriela saiu da sala 

Nathalia Caon: Isso mesmo Sandra 

BRUNO: um lançamento uma coisa que bomba ? 

Moderador: Discordo contigo Bruno...Victor e leo é sucesso por onde passa 

Moderador: Discordo contigo Bruno...Victor e leo é sucesso por onde passa 

Tiberio: vcs estao discutindo tipos de musica, mais isso vem pronto em pacote fechado com a festa do 
pinhao 

Sandra: Por que não responde a todas as perguntas? 

Sandra: Parece responder só o que convem 

Evanir Vargas: vitor e leo e etc tem de tocar na festa pra darf bilheteria, mas não é só gente burra que 
quer ir na festa, essa é a questão... 

Álvaro: quanto vai custar o ingresso essde ano? 

azevedo: grande giba, me diz ai qual o show mais caro dessa edição da festa? 

marcos: pessoal acho que teatro é com o FETEL 

BRUNO: quer apostar o q,q eles vão toca musicas do primero cd aki 

Sandra: Victo e Léo é sucesso. Tdos sabem 

Moderador: Sandra, foi justamente o Menestrel que foi contactado e nao quis apresentar-se, por achar 
a ajuda de custo baixa 

PEDRÃO: JA ESTÃO FECHADOS OS SHOWS DO ALTERNATIVO??? 

Brown: o robson mais música a pra alegrar o coração não é apenas o a qualidade que importa e sim o 
momento de curtir se o povo gosta deixa tocar 

Sandra: mas note se os carros que rodam pela cidade com som alto ainda ouvem Victor e Léo 

PEDRÃO: OPS BOM DIA PRIMEIRO 

Moderador: Sandra, foi justamente o Menestrel que foi contactado e nao quis apresentar-se, por achar 
a ajuda de custo baixa 

Anadon: Concordo contigo Brown 

Sandra: qdo eles eram sucesso aqui, todos escutavam 

Nathalia Caon: Nossa ainda tem coragem de dizer isso Giba? 

felipe: felipe saiu da sala 

BRUNO: fada (8) .... 



Nathalia Caon: só pq são artísticas de teatro devem ganhar baixo? acho que você nem sonha como é 
um prosesso para montar uma peça 

azevedo: quando sai a programação do palco alternativo??? 

Brown: Mais que ouvir um Joe Satriani é dez é hehehe 

Moderador: nao nathalia...temos uma qtdade de verba, e dividimos para todos....nao é um cache para 
o teatro nem para os musicos.... 

Moderador: nao nathalia...temos uma qtdade de verba, e dividimos para todos....nao é um cache para 
o teatro nem para os musicos.... 

Anadon: oppaaa concordo contigo de novo Brown 

Brown: blz vou nessa abraço e boa festa do pinhão 2011... 

Tiberio: Tiberio saiu da sala 

Evanir Vargas: essa brazil hi fi não tem nada de reclamar, já tocaram no ano passado... vergonha é 
banda que toca todo ano ano só porque são cumpadres da organização 

Anadon: Bom vou nessa, um bom dia a todos. 

PEDRÃO: SERÁ Q SAI UMA RESPOSTA SOBRE O ALTERNATIVO??????? 

gustavo: gustavo entrou na sala. 

Maria: A verdade é q a Festa só existe para modismos, não para boa música. O negócio é qtidade, não 
qualidade. 

azevedo: QUANDO VOU PODER CURTIR O SHOWZAÇO DO NA PALMA DOS DENTES???? 

marcos: marcos saiu da sala 

Brown: Brown saiu da sala 

LeBenedetti: não entendo pq defendem tanto a organização 

Moderador: Pedrão, a programacao ja esta fechada sim.... 

BRUNO: brasil hi-fi não tem reclamar mesmo concordo contigo evanir os cara tão em todas e ainda 
acham ruim 

PEDRÃO: SERÁ QUE SAI UMA RESPOSTA SOBRE O ALTERNATIVO??????? 

Evanir Vargas: Evanir Vargas saiu da sala 

PEDRÃO: E QDO SAI A PROGRAMAÇÃO?? 

azevedo: QUANDO VAI ROLAR O GRANDE SHOW DO NA PALMA DOS DENTES? 

Moderador: Maria, discordo contigo...hj a festa é para atrair publico, e temos que seguir as tendencias 
de mercado nacional.. nao podemos seguir um gosto pessoal. 

gustavo: Bom dia a todos, gostaria de saber se é feita uma pesquisa para saber o que o publico 
realmente quer na festa?? 

Joana: Boa Gustavo 

LeBenedetti: Giba, oq mais vejo é o povo reclamando das opções, sera q estamos indo pelo caminho 
certo? 

Moderador: Anteriormente falaram sobre Maria Gadu...acho o show maravilhoso, porem nao acredito 
ser uma atracao pra festa e sim, para um local fechado.. 

LeBenedetti: Concordo 

Joana: Mas o pior é que a maioria é capaz de curtir latino.. 

Moderador: Gustavo e Joana, esta resposta ja respondi acima 

Sandra: Por que não, se já trouxeram até Djavan? 

Sandra: E Ana Carolina? 

azevedo: QUEM TA FALANDO MAL DA PROGRAMAÇÃO, DIZ QUEM TA FALTANDO?? QUEM TEM 
HJ NO BRASIL Q FEZ FALTA NESSA PROGRAMAÇÃO? 



Joana: Pq nesse ano reduziram o número de bandas? 

LeBenedetti: Mas pq chamar "figurinhas repetidas" 

LeBenedetti: Mas pq chamar "figurinhas repetidas" 

Anadon: Anadon saiu da sala 

Moderador: e lembtra como foi Sandra.... 

BRUNO: latino .... :| 

gustavo: é que acabei de entrar no chat.. Outra pergunta é a respeito de PAULA FERNANDES, houve 
boatos de que ela estaria na festa de 2011 o que aconteceu? 

Álvaro: E a Daniele Mercury, não volta?, auhauhauaa 

LeBenedetti: o problema é q ta igual Planeta Atlantida, só muda o ano e as atraçoes são as mesmas 

azevedo: kem é o publkicop do latrino em lages?eles tem 40 reais pro ingresso? perfeito giba ...latino 

Laura: Na verdade sobe o que acontece, a festa está perdendo cada vez mais a sua identidade...... 

LeBenedetti: Latino é free 

gustavo: azevedo latino é um show gratuito! 

LeBenedetti: ayuaghya 

Moderador: Sim Gustavo, fazemos uma pesquisa junto as radios e comunicadores do meio artistico, 
qto a Paula, até tentamos traze-la..porem estava com a agenda cheia.. 

Sandra: Já que são as mesmas tragam Lulu Santos de novo 

Jéssica: Jéssica entrou na sala. 

Jhon: Giba, onde consigo aqueles panfletos com a programação completa? 

azevedo: figurinha repetida?? kem no brasil não é figurinha repetida e tem cacife p lotar o parque? 

azevedo: figurinha repetida?? kem no brasil não é figurinha repetida e tem cacife p lotar o parque? 

Joana: Os ouvintes de Udesc são ouvidos? 

Jéssica: Jéssica saiu da sala 

Joana: Pq assim a programação tá mto ruim 

Joana: Pq assim a programação tá mto ruim 

LeBenedetti: azevedo, os caras vem 2,3 anos seguidos 

LeBenedetti: seguidos, poh, da um tempo 

Nathalia Caon: Acredito que o preço do ingresso deste ano, não é caro, é so pensarmos as atrações 
que a festa oferece o espaço para lazer a cultura. Viajo o Brasil todo à trabalho e eventos assim não sai 
menos de 80 reais por noite 

Joana: Será que não dá para variar trazer gente boa, não quem, está na mídia 

Moderador: nenhum ouvinte é ouvido pela organizacao do evento, as radios nos passam o que é mais 
solicitado em todos os segmentos 

LeBenedetti: os onibus ja vem sozinhos, nem precisa motorista 

Nathalia Caon: Acredito que o preço do ingresso deste ano, não é caro, é so pensarmos as atrações 
que a festa oferece o espaço para lazer a cultura. Viajo o Brasil todo à trabalho e eventos assim não sai 
menos de 80 reais por noite 

gustavo: Hum.. Certamente, não discordo muito sobre os shows, acho que para o momento, são os 
certos, minha opnião era sobre a paula fernandes, outro seria Gusttavo Lima, com certeza umas dessas 
2 opções trariam um publico consideravelmente Melhor!! 

azevedo: e sempre lota lebenedetti....tem q trazer kem lota o parque e não pq 2 ou 3 gostam 

Joana: A festa é cara sim 

Joana: Quem é gustavo lima? é vc? 



LeBenedetti: lota? acho que não estamos falando da mesma festa. 

LeBenedetti: lota? acho que não estamos falando da mesma festa. 

Moderador: Joana, Joana, se trouxermos quem nao está na midia, nao conseguimos pagar a conta 

rosangela: rosangela entrou na sala. 

Jhon: Sei que não é exatamente o assunto aqui, mas está relacionado...Giba, sabe algo a respeito 
deste preço exagerado dos ingressos? 

gustavo: Nossa você está totalmente fora do cotidiano então?? não conhece gusttavo lima?? 

Moderador: Gustavo, duas opcoes para o ano que vem sem duvida..Paula Fernandes e Gustavo 
Lima.... 

gustavo: desculpa essa foi para a joana!!! 

azevedo: estava pensando.....ao invés de 40 reais e 5 dias de graça pq não nenhum dia de graça e 
ingresso a 15 reais todos os dias? 

Lisi Pinheiro: Gustava Lima é diz ser um dos melhores shows nacionais hoje 

azevedo: mas paula fernandes se enquadra com maria gadu, é pra lugar fechado também 

Nathalia Caon: se uma balada nornal com um dj tocando já é 30 reais 

Álvaro: Quem é Gustavo lima? 

Nathalia Caon: sabemos gente, a festa tem muita coisa errada 

azevedo: por isso q não da mais nd nas baladas nathalia 

gustavo: ÁLVARO QUERIA ROBERTO CARLOS NA FESTA DO PINHÃO?? 

Nathalia Caon: mais não vamos Generalizar tem coisa boa sim, 

Nathalia Caon: mais não vamos Generalizar tem coisa boa sim, 

Nathalia Caon: mais não vamos Generalizar tem coisa boa sim, 

rodrigo: rodrigo entrou na sala. 

tania: tania entrou na sala. 

gustavo: Giba, sabe algo sobre a paula fernandes tocar em Rio do Sul?? 

kely: ^^ Mesmo trazendo quem está na mídia essa festa só está dando prejuízo!! Chegou a hora de 
repensar hein!! Porque insatisfação todo ano.. prejuízo e reclamações.. é sinal de algo está sendo feito 
de maneira errada!! 

Vinícius POrto: Vinícius POrto entrou na sala. 

azevedo: kely, faz quantos anos q vc não vai na festa? 

Lisi Pinheiro: Pode não ser os melhores shows, mas que todos vocês estarão lá não duvido 

LeBenedetti: Azevedo, pelo visto, você sequer mora em Lages... ta mais por fora que bunda de índio 
amigo. 

azevedo: pq diz isso lebenedetti? 

LeBenedetti: os shows não estyão agradando ... a cada ano cresce o numero de reclamações 

kely: 2 anos azevedo!! 

azevedo: a kelly diz q a insatisfação é todo ano, mas duvido q ela não tenha ido todo ano 

LeBenedetti: e continua a mesma coisa 

kely: Aí que vc se engana azevedo!! não gasto meu dinheiro com porcaria!! ;) 

gustavo: Com certeza lisi, não sendo os melhores shows , o lageano é obrigado a pelo menos 1 dia na 
festa para prestigiar o evento e não ficar desdenhando a festa! 

LeBenedetti: sabe aquela mulher feia que o cara acaba casando? Poiseh, você reclama, reclama, mas 
no fim das contas, você se obriga a comer ela mesmo aHUAHAU 

azevedo: então ta reclamando pq? 



gustavo: MODERADOR ACORDAAAAAA!!! 

gustavo: DURMIUUU 

kely: eu prezo pela qualidade musical!! a tempos eu não vejo isso!! 

Nathalia Caon: Nathalia Caon saiu da sala 

azevedo: o giba é papai fresco, axo q a filinha não ta deixando ele dormir, acorda giba 

kely: Festa do pinhão.. virou sinônimo de "modinha" ..e eu corro longe disso!! ^^ 

azevedo: oq é qualidade musical pra vc kely? quem vc traria pra festa? 

João: João entrou na sala. 

Pedrinho: Pedrinho entrou na sala. 

Mateus: O Giba está com problema de conexão, já estamos corrigindo. 

JuJUBA: JuJUBA entrou na sala. 

Kirchner Lover: Kirchner Lover entrou na sala. 

LeBenedetti: Não é quem você traria, mas quem não traria, e trazer as mesmas atrações todo ano ta 
foda! 

Lisi Pinheiro: Sim gustavo, eu sou uma que não perco a festa do pinhão desde a primeira vez que fui, e 
não é porque alguns shows não são bons que eu vou deixar de ir nos que me agradam. 

kely: O melhor show que já fui.. e sem dúvida nenhuma INESQUECÍVEL!! Foi Paralamas do Sucesso!! 
a MUITOS anos atrás!! uma banda de altíssima qualidade.. e que LOTOUUU o parque!! ;) 

azevedo: mas então ta lebenedetti, vamos trazer titãs, chitãozinho e xororo, gean e giovanni, cjharlie 
brown jr e padre marcelo rossi... vc vai? 

Kirchner Lover: cadê o show do Roupa Nova? 

azevedo: vcs só sabem reclamar, mas vão todo ano.....tem mta gte aki q na hora do show ja ta na 
unimed, só vai p festa enxer a cara e ta reclamando dos shows q nem assiste 

Mateus: AVISO: O Giba teve um problema de conexão que será resolvido em alguns minutos 

gustavo: Padre marcelo ROSSI eu vou!!!! kkkk 

JuJUBA: DUVIDOOOOOOOOO 

Álvaro: Álvaro saiu da sala 

LeBenedetti: bixo, essa programação que tu citou ta mto melhor q a atual 

JuJUBA: VAMOS ESPERAR TROCAR DE PREFEITO 

Kirchner Lover: quem é Azevedo? 

azevedo: qdo saiu o boato da festa ser realizada a cada 2 anos como a festa da uva todos 
reclamaram... 

BRUNO: 40 reais é fora de padrão 

BRUNO: 40 reais é fora de padrão 

Gisele B.: Gisele B. saiu da sala 

BRUNO: 40 reais é fora de padrão 

BRUNO: 40 reais é fora de padrão 

BRUNO: 40 reais é fora de padrão 

JuJUBA: e mudar tudoooooooooo 

BRUNO: ... 

BRUNO: ... 

BRUNO: ... 

BRUNO: ... 

BRUNO: BRUNO saiu da sala 



Kirchner Lover: decadence sans elegance 

azevedo: concordo..a unica reclamação q devia ser citada aki é o alto valor do ingresso.. 

Gisele B.: Gisele B. entrou na sala. 

Maria: Maria entrou na sala. 

PEDRÃO: PEDRÃO saiu da sala 

azevedo: ano q vem a vão trazer p.o box q nunk veio 

gustavo: PRATICAMENTE O MESMO VALOR DO INGRESSO DO PLANETA ATLANTIDA!!!! 

Moderador: Jhon, 74% do publico que vai a festa paga meia entrada. entáo 20,00 nao é exagerado, 
sendo que a maioria dos bares aqui da cidade mesmo cobram isso sem show nacional 

azevedo: kero ver reclamarem de figurinha repeida 

Salina: Salina entrou na sala. 

Kirchner Lover: linguagem de intenet... 

Lisi Pinheiro: Claro que a festa tem alguns shows ruins tem, mais tem os bons também. Pode não 
agradar uns e agradar outros. A minha unica reclamação é em questão do valor do ingresso, está caro 
mesmo. 

azevedo: pois é giba mas tem 23% q se obriga a pagar 40 reais 

LeBenedetti: azevedo, você é 8 ou 80, e pra mim cara que não sabe encontrar o meio termo ta fora de 
orbita 

Kirchner Lover: informação sem rodeios - por quê tanto Sertanejo? 

azevedo: pois é giba mas tem 23% q se obriga a pagar 40 reais 

rodrigo: cade atracões infantis no ultimo domingo 

LeBenedetti: Festa do Pinhão não é uma festa familiar. 

LeBenedetti: não é mais... 

azevedo: ai é 40 meu 40 da minha esposa 20 de estacionamento...100 reais só p entrar no parque 

Sandra: Sandra saiu da sala 

Salina: olá 

gustavo: OLHA COMO É O POVO... ESSES DIAS ATRÁS SAIU BOATOS DE QUE O SHOW DA 
CLAUDIA LEITTE SERIA SUBSTITUIDO PELO DE PAULA FERNANDES, BOM TIREI MINHAS 
DUVIDAS AGORA DE QUE REALMENTE ERAM BOATOS!! 

Salina: olá 

Kirchner Lover: ferir o orgulho do lageano, essa festa já era 

MM: MM entrou na sala. 

azevedo: fora o absurdo q é cobrado la dentro por qqr coisa 

rosangela: rosangela saiu da sala 

marco: marco saiu da sala 

bruno: bruno entrou na sala. 

Fer: Fer entrou na sala. 

Lisi Pinheiro: Claudia Leite será o melhor show 

Salina: Gostaria de ver o Jack Jhonson 

gustavo: AZEVEDO o preço do ingresso não discordo muito, mas o preço dos produtos vendidos dentro 
da festa são ABSURDOS... 

gustavo: AZEVEDO o preço do ingresso não discordo muito, mas o preço dos produtos vendidos dentro 
da festa são ABSURDOS... 

Salina: seria massa.. afinal tá na hora de fazer jus ao preço, trazer um show internacional 



azevedo: só isso salina? eu keria o ac/dc 

JuJUBA: pq não trazem Ledy Gaga 

Kirchner Lover: quero ver ser divulgado que a Festa deu lucro 

Salina: Opa 

Salina: ACDC melhor ainda 

Lisi: Lisi entrou na sala. 

Salina: A gagá não..hahaha 

gustavo: LEDY GAGA??? existe isso??? 

gustavo: LEDY GAGA??? existe isso??? 

MM: Um show internacional seria ótimo. Já demorou pra acontecer né!? 

Moderador: Moderador entrou na sala. 

Kirchner Lover: ingresso grátis pra pilchado 

Moderador: Moderador saiu da sala 

azevedo: é akela cover da lady q tem aki em lages 

kely: Por um único show, todavia de alta qualidade.. eu pagaria até mais que isso!! Entretanto, por 
vários shows sem atrativo nenhum e mais barato..seguidos a "modinha" .. EU PREFEIRO FICAR ME 
CASA!! 

Moderador: Moderador entrou na sala. 

JuJUBA: lenon gaga 

Salina: e o dinheiro da festa o lucro ser usado para melhorar a cidade.. 

Kirchner Lover: banda The Bank House 

MM: Qdo vai acontecer um internacional? O q falta? 

bruno: aapoiado kely 

Fer: oiii..adorei a programação.. 

bruno: ki beleza 

bruno: ki beleza 

Salina: Fer vc tá de parabens, é a única do chat 

JuJUBA: trazem a ELIANA gravida denovooooooo 

gustavo: LUCRO NA FESTA JA FAZ 23 ANOS QUE ISSO NÂO ACONTECE.. COM CERTEZA NÃO 
SERÁ ESSE ANO QUE ISSO OCORRERÁ!! 

LeBenedetti: Eliana é um tesão 

Kirchner Lover: quero muito que a Festa do Pinhão se torne um sucesso 

Lisi: Se colocassem um show internacional seria 1 ou 2 dias de festa e olhe lá. 

bruno: kkkkkkkkk 

Moderador: galera, tinha dado um problema no servidor 

bruno: Eliana é um tesão kkkk 

gustavo: DEVERIAM TRAZER A MULHER MELANCIA... HAHA.. TA BOMBANDO NA MIDIA!!! 

gustavo: DEVERIAM TRAZER A MULHER MELANCIA... HAHA.. TA BOMBANDO NA MIDIA!!! 

Moderador: gora ja estamos ok novamente, ficaremos uns 15 minutos a mais 

Salina: a festa tem de ser mais gastronomia... aberta de dia, para a família 

Fer: não está agradando a todos mais a mim e minha famlia estão.. 

JuJUBA: é mesmo trazem ela denovo 

Fer: não está agradando a todos mais a mim e minha famlia estão.. 



João Ricardo : João Ricardo entrou na sala. 

Salina: que venham as frutas 

Fer: não está agradando a todos mais a mim e minha famlia estão.. 

sandra: sandra entrou na sala. 

Moderador: Salina, durante o dia temos o Recanto do pinhao 

Salina: que venham as frutas 

gustavo: KKKKK 

MM: pra ficar mais na moda precisam trazer as frutas... digo, as mulheres frutas 

Salina: mas o recanto é caidinho e chega a noite é um perigo 

LeBenedetti: Giba, e quanto a um festival de bandas pra escolher quem entra? 

JuJUBA: queria assistir o show da Hebe Camargo kkkkkkkkkk 

Lisi: Eu amo a Festa do Pinhão, e não perco por nada. 

LeBenedetti: é um projeto a se pensar? 

LeBenedetti: é um projeto a se pensar? 

Kirchner Lover: precisa mudar de lugar a festa...tá bom assim? 

Salina: Lisi vc é uma heroina 

sandra: Aqui só aceitamos sementes 

sandra: Aqui só aceitamos sementes 

gustavo: RECANTO SÓ ENTRA QM TÁ ARMADO! 

bruno: as mulheres frutas é coisa d amovi husauhsa 

gustavo: RECANTO SÓ ENTRA QM TÁ ARMADO! 

Fer: adoro o recanto.. 

Salina: Boa sementes.. 

Kirchner Lover: Festa tradicional,,mas que tal mudar o lugar, sem pagar alguel? 

gustavo: RECANTO SÓ ENTRA QM TÁ ARMADO! 

Fer: ÇA. 

Moderador: Estamos pensando seriamente em retornarmos com o festival, lebenedetti, no ultimo em 
2004 tivemos 68 bandas de lages inscritas 

Moderador: é uma forma de relamente todos participarem... 

Salina: Sim, mas daí.. quem já passou no festival? 

LeBenedetti: Seria otimo até pra quem fica de fora ter onde tocar. 

Salina: como fica? 

Kirchner Lover: o Palco Alternativo é ótimo mesmo, mas as bandas de amigos da organização tocavam 
demais 

Kirchner Lover: o Palco Alternativo é ótimo mesmo, mas as bandas de amigos da organização tocavam 
demais 

Kirchner Lover: o Palco Alternativo é ótimo mesmo, mas as bandas de amigos da organização tocavam 
demais 

MM: O festival, com certeza, seria mais justo... só entraria quem realmente tem talento. 

MM: O festival, com certeza, seria mais justo... só entraria quem realmente tem talento. 

Moderador: com certeza..ótima sugestao 

Kirchner Lover: banda Primórdios??? não entendo até hj, quem são esses caras 

Lisi: E tem algum lugar em Lages que comporte a Festa do Pinhão? 

Salina: Primordios não toca nunca 



LeBenedetti: São velhos 

LeBenedetti: há, PEI 

JuJUBA: extamente nada de bandinha patrocinada por alguem que tem voz dentro de prefeitura e 
fundação 

Kirchner Lover: um lugar novo 

Kirchner Lover: vi que vai ter uma Private ali perto do parque, numa casa indo em direção ao portal de 
Lages..ótima idéia 

gustavo: O ANO QUE VEM PODERIAMOS PENSAR EM ALGO NOVO.. COMO UM SHOW 
INTERNACIONAL, UM ARTISTA QUE ESTIVER EM TURNÊ PELO BRASIL?! 

Moderador: O parque de exposicoes ja passou por varias mudancas, e hj comporta a festa sem 
problemas.. 

Gisele B.: Gisele B. saiu da sala 

JuJUBA: e o Roberto Carlos é dificil de traze-ló? 

Kirchner Lover: gostei da idéia do palco alternativo ao lado do principal 

gustavo: tambem acho que o parque abrange muito bem a festa, sem problemas nenhum!! 

Moderador: um local novo seria um investimento desnecessario no momento. haja vista que temos 
outras prioridades na cidade 

LeBenedetti: o Parque ta otimo pra isso, fora q é a cara da Festa, oq ta la dentro é que não ta legal não. 

Salina: Tá e as que passaram nos festivais? pq não tocam? 

Lisi: Concordo Giba. 

Salina: assim, as bandinhas novas tinham que tocar no recanto 

Salina: como essa Jane e Jon 

Salina: ssa o Matias 

Moderador: No recanto priorizamos o nativista, gaucho, e o sertanejo.. 

JuJUBA: isso mesmo Coisa do Matias 

Kirchner Lover: tb penso que é a cara da festa,,mas fala-se muito de aluguel do parque...mas só 
especuilação, nao sei qto custa 

MAc: MAc entrou na sala. 

Salina: para não denegrir a imagem da festa, da prefeitura, era melhor ter deixado a banda do filho do 
Matias de fora 

kely: kely saiu da sala 

Salina: fica mto feio para vcs 

Salina: nepotismo 

Moderador: pq colocar bandas de rock ali nao daria certo, como no passado ja nao deu 

gustavo: aluguel do parque deve ser uns 700 reais por dia nem isso! 

JuJUBA: quero ver se o pai de um deles nao fosse o cara da fundação olhe lá se estariam tocando o 
recanto 

LeBenedetti: qual é a banda? 

Kirchner Lover: ahahah tá bom 700 pila vou alugar lá então ehehe 

MM: Essa JaneJon tocar no dia do Jota Quest ficou na cara q foi beneficiada... 

Rodrigo moura: Rodrigo moura entrou na sala. 

Kirchner Lover: mas que outra banda tocaria? 

gustavo: vc acha que é qnto 

gustavo: vc acha que é qnto? 



gustavo: vc acha que é qnto? 

azevedo: ja saiu a programação da XXIV festa nacional do pinhão P.O BOX, MAURICIO MANIERI, 
LUIGI MANDINI, MARCELO AUGUSTO, MOLEJO, POLEGAR, MAYSA E GRANDE ENCERRAMENTO 
COM O DUETO DE AGNALDOS, TIMÓTEO E RAYOL 

JuJUBA: verdade cara, uma banda que so tem uma menina que canta bem 

Lisi: Tem salão de igreja que cobra até mais que 700 pra fazer um casamento. 

JuJUBA: verdade cara, uma banda que so tem uma menina que canta bem 

sandra: Ora, tem tantas reclamando espaço 

sandra: Ora, tem tantas reclamando espaço 

JuJUBA: verdade cara, uma banda que so tem uma menina que canta bem 

sandra: Ora, tem tantas reclamando espaço 

sandra: Ora, tem tantas reclamando espaço 

sandra: Ora, tem tantas reclamando espaço 

sandra: Ora, tem tantas reclamando espaço 

sandra: Ora, tem tantas reclamando espaço 

Salina: e qdo a banda Orquídea ficou de fora da festa? eles ficaram loucos, agora é a vez das bandas, 
as outras que ficam de fora ficarem putas comm essa injustiça 

sandra: Ora, tem tantas reclamando espaço 

sandra: Ora, tem tantas reclamando espaço 

sandra: Ora, tem tantas reclamando espaço 

bruno: VERDADE 700 NUNCA SERA 

JuJUBA: deveria ser por qualidade e não por papai em fundação 

Ezio: Ezio entrou na sala. 

Kirchner Lover: Orquidea, Powerfull...grandes bandas que não ficam de fora da festa, assim seja 

gustavo: VOCÊ ACHA QUE SE O PARQUES FOSSE UM ALUGUEL CARO O TAL G ROGER TERIA 
CONDIÇÕES DE FAZER O TAL SÓ MAQUINAS OU SÓ CARNIÇAS?? 

JuJUBA: espero que essa banda Jane e jon não passe vergonha 

bruno: KKK 

LeBenedetti: não da pra dizer que JaneJon é ruim, são bons no que se propoem a fazer. 

Kirchner Lover: e a banda que gravou um dvd ano passado? deveria tocar de novo 

Rodrigo moura: A maioria do pessoal que converso sobre a festa do pinhão esta reclamando dos shows 
nacionais escolhidos para a festa. Pergunta não esta na hora de fazer uma pesquisa sobre quais shows 
trazer para o publico? 

Kirchner Lover: its ok 

Salina: JaneJon.. tadinhos.. 

Kirchner Lover: Roupa Nova 

Kirchner Lover: TNT 

Salina: que dó, ter um padrinho dentro da prefa 

gustavo: kkkkk 

gustavo: kkkkk 

Kirchner Lover: Angra 

Salina: Angra é massa 

gustavo: TNT Q EU CONHEÇO é AQUELE CANAL DE TV 

Ezio: kkk 



Kirchner Lover: mais de uma banda nacional por dia... 

Kirchner Lover: mais de uma banda nacional por dia... 

MM: mesmo q sejam bons, está feio pra eles... não estão conseguindo por mérito... 

gustavo: kk 

bruno: TNT JA PASSOU O TEMPO 

LeBenedetti: Angra nãããoo, prefiro Parangolé fazendo plagio (brincadeira) 

Kirchner Lover: que fosse Angra e Jota Quest eheheh pq não? 

gustavo: kk 

JuJUBA: é assim artística que é artístava vai batalhar sozinho sem papai em fundação e tenha certeza 
que esses tipos de artisitas vão longe e ainda mais bandinha de moda 

JuJUBA: loga passa 

Kirchner Lover: Angra com Jota Qujest 

MM: Há mtas bandas boas, não precisava essa repetição todo ano... 

Salina: Isso mesmo Jujuba 

Kirchner Lover: Sepultura com Luan santana 

Moderador: Gostaria que todas as bandas tivessem a qualidade e o profissionalismo da orquidea 
Negra, que está na estrada há mais de 20 anos 

Ezio: me 

azevedo: azevedo saiu da sala 

Kirchner Lover: Roupa Nova!!! 

Salina: Sim, eles tem de tocar. mas enrão deixa a banda do filho do matias de fora 

gustavo: Sepultura com Luan Santana foi Boa!! kkk 

Kirchner Lover: pq não? 

MAc: acho que todas as bandas gostariam de ter o papai na fundação tb 

Salina: eles são bom, orquídea, JaneJon não 

Kirchner Lover: cache do sepultura deve tar 15.000 kkkk mais barato que isso 

MM: Não se discute a qualidade da Orquídea. Com certeza. Mas esses bandinhas q nunca se ouviu 
falar... q dó! Orquídea conquistou espaço. 

Ezio: Os shows que virão seguem a tendência e a mídia, é o que o povão gosta.. Só faltou Luan Santan 
mesmo... 

Moderador: a mistura de ritmos nao seria uma má ideia, mas vamos com calma...rsrsrsrsr 

Kirchner Lover: Orquidea é banda profissional - nem tem o que comentar 

gustavo: kkkkk... 

LeBenedetti: NM, não é pq tu não ouviu falar que elas não são boas 

Rodrigo moura: Dizem que a festa do pinhão não é feita para o pessoal que mora em Lages pelo preço 
praticado que realmente esta totalmente fora dos padrões estadual de festas promovidos pelas 
prefeituras das cidades. E tambem afirmam que ela não é feita para gerar lucro direto. Pergunta qual 
sua opinião sobre esse assunto? 

Salina: roupa nova é boa 

Kirchner Lover: nao precisava ter só sepultura 

gustavo: BRAZIL HI FI tocará no palco NACIONAL GIBA? 

Kirchner Lover: sepultura, palco do lado do princiapl, depois Titãs 

Kirchner Lover: sepultura, palco do lado do princiapl, depois Titãs 

Fer: Fer saiu da sala 



JuJUBA: cade Felipe Xafranski? 

Kirchner Lover: isso,,ja saiu programalção do palco do lado do princiapl? 

Kirchner Lover: isso,,ja saiu programalção do palco do lado do princiapl? 

Rafaela: Rafaela entrou na sala. 

Kirchner Lover: só não dá pra entender essa compra de pacote,,,o preço é bom? 4 vez que toca Vitor e 
Kéo 

João Ricardo : João Ricardo saiu da sala 

Salina: Assim, apesar dos nossos gostos, cada um tem o seu, só gostaria de dizer que não achei que 
as escolha das bandas foi por critérios definidos. E isso é um problema de gestão. 

sandra: Giba, ainda está aí? 

gustavo: MAS QUEM É O ADM DO SITE DO CL?? TÁ UMA BOMBA ISSO AQUI HOJE!! 

sandra: Giba, ainda está aí?Não responde? 

João Ricardo : João Ricardo entrou na sala. 

Lisi: Quanto é o passaporte pra festa? 

JuJUBA: JuJUBA saiu da sala 

bruno: 70 REAIS O LITRÃO DE PASAPORTE =P 

bruno: KOSAKOPASKOPASKOP 

Kirchner Lover: ta dificil encontarr shows grandes,,,Ivete, Vitor leo, Claudia Leitte, Sertanejos, Zeze di 
camargo...tem que partir pra internacional... por exemplo, que mtoca em junho no Brasil em 2011 

MAc: acho que no momento o giba não sabe onde enfiar a cara 

Laura: Cadê o moderador ? 

Salina: Pq o preço aumentou para 40 reais, os lageanos acabam ficando fora da festa 

João Ricardo : Éssa eu achei estranho...porque a brazil hi-fi não vai tocar?..pelo menos não vio nome 
dos caras na programação 

Claudia Leiite: Claudia Leiite entrou na sala. 

LeBenedetti: Lages só tem louco. Fui! 

Salina: A Brazil, a Coronel, a Lord, a Mercenary e outras 

LeBenedetti: LeBenedetti saiu da sala 

Salina: não irão tocar 

Claudia Leiite: Olá queridos... 

gustavo: MODERADOR TA BEBAÇOOOOO!! 

Claudia Leiite: como está a cidade ta muito frio? 

João Ricardo : tem muita gnt a anos na estrada que merece reconhecimento 

Nina: Nina entrou na sala. 

gustavo: ENXEU OS CANECO LA NO ARENA ONTEM!! KKK 

Salina: não venha sem roupa Claudinha 

Kirchner Lover: ta caro mesmo,,,pq nao fazer preço fixo como RS - tipo 25 pila 

gustavo: TOMARA QUE ELA VENHA SEM ROUPAA. 

Claudia Leiite: ixxii queridos, to com medo de levar uma facada em Lages 

Salina: falta respeito para as bandas.. para os músicos ,como o CLinton, e outros que suaram a camisa 
anos 

Kirchner Lover: em Junho tem SLAYER NO BRASIL podia vir pora festa,,baratinho baratinho 

gustavo: LEVA MESMO... 

Salina: estão de fora 



bruno: OS LAGEANO JA LIAM CM FACADA CM A NETRADA ;P 

Kirchner Lover: SLAYER 

Rafaela: vcs não tem jeito né!! só querem ver mulher pelada.. vão pra zona então.. 

gustavo: CLINTON??? O CARA NÃO E CANTOR NEM DE FESTA DE IGREJA!! 

Ezio: hauha 

Kirchner Lover: men at work 

Claudia Leiite: Claudia Leiite saiu da sala 

Ezio: Iron Maiden 

Salina: só assistir a globo para ver mulher pelada.. 

Kirchner Lover: mas é da terra...tem que tocar 

Salina: Iron é massa, aprovo 

Rafaela: moderador cade vc?? 

Kirchner Lover: Iron Maiden toca em Lages ainda, nao duvido,,2012 

Silvio Santos: Silvio Santos entrou na sala. 

Salina: vamos fazer uma campanha para ACDC na festa do pinhão? 

gustavo: TEM NADA.. SE QUISER TOCAR TOCA NO PALCO ALTERNATIVO.. 

Kirchner Lover: cache: 2 milhõesde Dilmas 

Rafaela: ??????????????????????????????????????????????????????? 

MAc: se for por ser da terra vai tocar só as musicas caipiras que o prefeito gosta 

Ezio: Iron Maiden Live in Lages City 

Silvio Santos: quem quer dinheiro???????????w 

Rafaela: Estamos sem respostas?? 

tania: tania saiu da sala 

gustavo: PREFEITO BEBADO PA CARAIOOOO 

Moderador: Moderador entrou na sala. 

Ezio: o prefeito é um pinguço4ever 

Kirchner Lover: http://www.showsnobrasil.net/men-at-work-by-colin-hay-em-turne-pelo-brasil-em-
junho#more-2617 

Salina: gentem respeito 

gustavo: O RANATINHO PREFEITO JA TA O NO AA???? 

Laura: Tragam então por exemplo Air Supply 

Salina: não baixem o nível 

Moderador: Bom pessoal, acredito que todas essas discussões são salutar, e tenho a certeza que sao 
para o bem da festa. Espero ter conseguido responder esses questionamentos todos com clareza. O 
que acontece é que Felizmente temos em Lages inumeras bandas de qualidade, e Infelizmente nao 
posuimos espaco para todos...Mas sempre é bom falar com todos...suge 

Kirchner Lover: parem de falar mal do Prefeito ele não tem como se defender eheheh 

Silvio Santos: Tava pensando em fazer um programa especial na festa do 

Silvio Santos: pinhão 

Rafaela: do q q adianta fazer chat se não responde!!! 

gustavo: PREFEITO RENATINHO SÓ ACORDA AS 11 DA MANHA AQUELE SAFADO 

Kirchner Lover: boa festa pra todos 

Salina: obrigada Giba 

Kirchner Lover: e ano que vem show internacional 



Vinícius POrto: Vinícius POrto saiu da sala 

Salina: Salina saiu da sala 

Kirchner Lover: MEN AT WORK 

gustavo: GIBA TRAZ A PAULA FERNANDES ATÉ O FIM DO ANO!! 

Moderador: Bom pessoal, acredito que todas essas discussões são salutar, e tenho a certeza que sao 
para o bem da festa. Espero ter conseguido responder esses questionamentos todos com clareza. O 
que acontece é que Felizmente temos em Lages inumeras bandas de qualidade, e Infelizmente nao 
posuimos espaco para todos...Mas sempre é bom falar com todos...suge 

Rafaela: BOA FESTA PARA TODOSSSSSSSSSSSSSSSS 

Ezio: É claro que não possuem espaço, sempre vem a mesma coisa todo ano... 

MM: MM saiu da sala 

bruno: bruno saiu da sala 

Kirchner Lover: Roberto Carlos 

Ezio: Credo 

Silvio Santos: vou convidar o serginho do bbb pra fazer um show de dregg na festa 

Kirchner Lover: Roberto Carlos, Roupa nova, men at work, angra....ahuahuha 

gustavo: SE VC NÃO TROUXER PAULA FERNANDES EU TRAGO!! 

MAc: e mesmo que se tivesse seletiva ainda iam ser as mesmas bandas 

Kirchner Lover: ehuehu rodeados de seguranças...niguem dando bola 

Kirchner Lover: ia ser Ithaka, Primordios,,, 

gustavo: GIBA JA TÁ EM CASA ALMOÇANDO!! 

Rafaela: Parabéns GIBA!! pela programação.. 

Ezio: Dream Theater 

Kirchner Lover: traz ex BBBs pra animar a festa ehehueh 

Rodrigo moura: Bom creio que o espaço que as bandas querem elas tem que conquistar com trabalho e 
qualidade de trabalho.... minha preucupação é com a adiministração dessa festa que na minha opinião 
deixa a desejar e muito... Pego com exemplo festas do interior de SP e MG GO aonde todas tem lucro e 
faturam milhões por ano enquanto a nossa..... Só da lucro 

sandra: sala 

sandra: sala 

gustavo: GIBA JA TÁ EM CASA ALMOÇANDO!! 

sandra: sala 

sandra: sala 

sandra: sala 

sandra: sala 

Kirchner Lover: Kleber Bambam curtindo show do Clkinton 

sandra: sala 

sandra: sala 

sandra: sala 

Ezio: Dream Theater 

Kirchner Lover: Kleber Bambam 

sandra: O Chat está desligado 

Rodrigo moura: Rodrigo moura saiu da sala 

Rafaela: Rafaela saiu da sala 



Kirchner Lover: Kirchner Lover saiu da sala 

Silvio Santos: Silvio Santos saiu da sala 

gustavo: gustavo saiu da sala 

rodrigo: rodrigo saiu da sala 

Moderador: Moderador saiu da sala 

Ezio: Ezio saiu da sala 

João Ricardo : João Ricardo saiu da sala 

Lisi: Lisi saiu da sala 

Nina: Nina saiu da sala 

Mateus: Mateus saiu da sala 

Moderador: Moderador saiu da sala 

sandra: sandra saiu da sala 

Laura: Laura saiu da sala 


