
Chat com Antônio Arruda, coordenador geral da Festa do Pinhão 
 

Aconteceu no dia 31/05/2011 - Das 10:00 às 11:00 
Antônio César Alves de Arruda é formado em Ciências Contábeis pela Uniplac, com pós-
graduação em Mercado e Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou durante 
25 anos na Telesc e há 11 está na prefeitura. É secretário municipal de Administração 
desde 2004. Arruda organiza a Festa do Pinhão há 10 anos, sendo cinco anos como 

coordenador geral e outros cinco como auxiliar do coordenador geral. Conhece bem toda a engrenagem 
da festa. É o secretário que “cobra” dos setores da prefeitura para a festa acontecer. Nesta terça-feira 
(31), ele conversa com leitores do Correio Lageano e do CLMais por uma hora. Vai responder 
perguntas, falar sobre essa edição da festa e esclarecer dúvidas. Participe! Acesse 
www.clmais.com.br/chat 
 
 
Reveja pontos importantes discutidos neste chat: 
 
sandra: O Chat está desligado 

Moderador: Moderador entrou na sala. 

fernando: fernando entrou na sala. 

Sandra: Sandra entrou na sala. 

MM: MM entrou na sala. 

Roberto: Roberto entrou na sala. 

Sandra: Bom dia 

Arrudinh@: Arrudinh@ entrou na sala. 

Moderador: ola pessoal, estou a disposicao para responder suas perguntas...Antonio Arruda, Coord. da 
Festa Nacional do Pinhao 

fernando: onde sera vendido os ingressos 

Moderador: Através do nosso site, a partir do dia 10, nas lojas Salfer, nos postos Ipiranga e nas 
bilheterias nos dias do evento 

Roberto: Como será da estrutura montada na festa este ano? (palcos, tendas etc) 

ana: ana entrou na sala. 

Lisi: Lisi entrou na sala. 

Bruno : Bruno entrou na sala. 

Moderador: Basicamente a mesma estrutura do ano passado, a principal mudança é o deslocamento 
do palco alternativo, para o lado do palco nacional... 

MM: Pq foi feita essa mudança de lugar do Alternativo? 

Bruno : é pq ? 

Moderador: buscando sempre o melhor conforto aos participantes, continuamos com algumas ruas 
cobertas em cas de chuva 

AU: AU entrou na sala. 

AU: AU saiu da sala 

AUGUSTO: AUGUSTO entrou na sala. 

Moderador: notamos nos ultimos anos que o publico do palco nacional ficava horas esperando as 
atracoes, e no palco alternativo, pouca gente ia. entao unimos os dois para melhorar tanto para o 
publico e tbem para os artistas que terao maior publico presente assistindo aos shows 

ana: secretario por que cobrar R$ 40 para o ingresso no parque 



MM: O número de bandas contratadas diminuiu este ano, pq? 

Joca: Joca entrou na sala. 

ana: esse valor nao poderia ser menor 

Rodrigo Becker: Rodrigo Becker entrou na sala. 

Arnaldo: Arnaldo entrou na sala. 

Roberto: Porque o ingresso esta mais caro este ano??..e porque estamos tendo shows nacionais tão 
repetidos?...a 4 anos são praticamente os mesmos artistas e quase tudo certanejo 

AUGUSTO: CONCORDO, E ACHEI UMA MANEIRA DE VALORIZAR OS MUSICOS LAGEANOS!!!] 

Rodrigo Becker: Bom Dia a todos 

Moderador: Diminuiu pq basicamente todos os shows alternativos abrirao os shows nacionais, e tbem é 
injusto com nossos artistas comecar os shows muito cedo sem publico.... 

Arrudinh@: Será tomada alguma medida para diminuir o tempo da fila de estudantes? 

Roberto: sertanejo* 

Rodrigo: Rodrigo entrou na sala. 

Rodrigo: Bom dia 

Bruno : certanejo é foda kkkkkkk 

Bruno : viva o portugues ;D 

Moderador: em relacao aos ingressos, 40,00 é o pre;o do ingresso inteiro, lembrando que a grande 
maioria do publico paga meia entrada , ou seja, 20,00, sendo que as casa noturnas de Lages ja cobram 
ate mais que isso.. 

Sandra: mas a maioria é estudante, que não gasta com alimentação e mais nada dentro do parque 

maria: maria entrou na sala. 

Sandra: vai com o dinheiro da entrada contado 

Bruno : a não la na movi é 5 kkk 

Moderador: Um conselho para nao se enfrentar filas é chegar mais cedo ao parque, o pessoal deixa 
para ir muito tarde, acaba enfrentando filas e perdendo algumas atraçoes, lembrando que o parque abre 
os portoes as 19h 

Rodrigo Becker: Gostaria de saber se é possível elevar a Festa do Pinhão a um nível mais alto como, 
por exemplo, a contratação de uma banda Internacional, sei que nossa tradicional festa é Nacional, mas 
neste caso isso não ajudaria a termos mais visão em nosso País credibilidade e confiança do povo, 
acredito que iria atrair muito mais pessoas, seria pos 

fernando: A alimentação é muito cara na festa né 

Franciele: Franciele entrou na sala. 

Sandra: e em relação a superlotação do Parque em alguns shows, qdo não dá nem para se mexer 

Graziella: Graziella entrou na sala. 

Roberto: Eu não sou estudante se eu e minha mulher formos 3 dias gasto R$240,00 só de ingresso...é 
pesado 

maria: a festa do pinhão da prejuizo mesmo como sempre dizem? 

Sandra: e se acontece alguma coisa? Como uma briga? Falta segurança 

Sandra: dá medo de estar no Parque 

Moderador: Rodrigo, show internacional é muito complicado, isso elevaria ainda mais o pre;co dos 
ingressos... 

Ricardo: Ricardo entrou na sala. 

Joca: Sandra eu vou com meus filhos a anos e nunca vi briga.. a policia esta em todo canto da festa... 

José: José entrou na sala. 



Moderador: na realidade, Maria, nao se tem prejuizo na festa, haja vista que temos 16 dias no calcadao 
e mais 5 dias no parque com entrada franca 

José: Bom dia a todos 

Sandra: Por que a festa não é reduzida a menos dias, com atrações diferentes? Assim, o que gastam 
para contratar 10 podia investir em cinco bons shows inéditos 

...: ... entrou na sala. 

Moderador: Em relaçao a super lotaçao, isso é sinal que os shows sáo bons e o ingresso nao esta tao 
caro...rsrs 

Arrudinh@: haha eh? 

Gisele Bineck: Gisele Bineck entrou na sala. 

...: ... saiu da sala 

José: Gostaria de saber, por que não tem mais espaço tradicionalistas, como rodeios durante o dia por 
exemplo 

Amarildo: Amarildo entrou na sala. 

José: acho que as pessoas gostam disso, de vir para Lages e ver cultura 

ricardo.: ricardo. entrou na sala. 

Moderador: o custo de montagem para se fazer a festa em menos dias ficaria pior, pq teriamos que 
onerar o preco dos ingressos 

MM: Bom é questão de gosto. E a maioria do público, como vc disse, são de estudantes q só tem o 
dinheiro da entrada. Quem quer ir com a família precisa escolher um único dia pra ir. 

maria: e em relação as atraçoes como e o criterio? pois tem shows nacionais que ja se repetiram e 
existem varias atraçoes que nunca estiveram aqui 

ricardo.: ricardo. saiu da sala 

Moderador: o parque de exposiçoes nao comporta mais essa atividade, pq na cancha esta sendo 
montado o palco para os shows...mas a prefeitura é parceira em outros eventos do genero, como por 
exemplo no feriado de 7 de setembro deste ano, no parque de exposiçoes 

José: mas seria legal durante a festa, não tem como usar aquele espaço ao lado do parque? 

Sandra: Por que? Se que quiser ir mais de um dia não posso ir com a família? Não é uma festa familiar 
que é divulgada? 

Moderador: SEmpre ouvimos os profissionais da imprensa para chegarmos a programacao ideal, e 
buscamos trazer quem esta na midia, como este ano por exemplo 

José: outra coisa, por que a gente vê poucos lageanos na gastronomia dentro do parque? 

Núbia: Núbia entrou na sala. 

Sandra: é o mesmo dinheiro em menos dias. Não teria que sobrar dinheiro? Pela lógica? 

MM: Pq a empresa responsável pelos box da festa não é de Lages. O q se percebe é q gente de fora 
vem lucrar por aqui. Pq não dar oportunidade para q lageanos, ou serranos, façam este trabalho? 

Moderador: Sim a festa é familiar, porem, temos que [pensar num contexto geral, a familia sempre é 
prestigiada 

José: é triste ver "manezinho" oferecendo entrevero de pinhão 

Rodrigo: Várias bandas que estão no cast não estã na mídia.. aí entra o QI da festa 

José: Rodrigo, banda foi o tema de ontem!! 

Moderador: Boa pergunta MM, por lei sào feitas licitacoes, e em Lages nenhuma empresa participa 
para comercializar os boxes... 

José: e de onde é a empresa que "oferece" os box? 

Rodrigo: Rodrigo saiu da sala 



Rodrigo: Rodrigo entrou na sala. 

Rodrigo: o moderador comentou sobre a programação, banda não é programação? 

fernando: qual é a atracão do pauco cultural este ano 

José: E de onde é a empresa dos boxes? 

Moderador: a mesma coisa ocorre com os restaurantes, é dificil para os lageanos deslocarem sua 
estrutura para o parque, porem ele tbem lucra pq a cidade fica cheia 

José: onde é a sede dessa empresa, qual é o nome dela? 

Arrudinh@: As empresas de sonorização tabm sao contratadas por licitação? 

MM: O triste é comer entrevero importado do litoral durante a nossa festa... 

Moderador: sim, Rodrigo banda é a pricipal prog. da festa. 

Sandra: Engraçado, restaurante daqui não consegue deslocar estrutura para o Parque. Os de 
Florianópolis conseguem 

José: os restaurantes poderiam fazer filiais na festa 

felipe: felipe entrou na sala. 

José: seria bom para todos, porque não incentivam os restaurantes de Lages? 

Moderador: A empresa vencedora este ano é a Cadu Eventos, de Tubarao, em relaçao a sonorizaçao 
para o palco nacional e tradicionalista é a lugphil de fpolis, e [para nossa satisfacao, do recanto a 
empresa vencedora e de Lages, So Som 

samanda: samanda entrou na sala. 

José: mas soube que vende os boxes é uma pessoa de Lages 

MM: Ou seja, empresas de fora lucrando com a Festa. É triste! 

José: inclusive essa pessoa de Lages, era a mesma que vendia quando era outra empresa anos 
anteriores, por que isso acontece 

Moderador: José, seria ótimo, se tds os restaurantes fossem de lageano, mas os proprios donos nao 
se interessam por achar que nao vale a pena deslocar estrutura 

Arnaldo: Arnaldo saiu da sala 

AUGUSTO: QUANTO A SONORIZACAO AXO QUE NENHUMA EMPRESA DE LAGES CONSEGUIRIA 
FAZER O NACIONAL NEM O DOS GAUCHOS!!! 

AUGUSTO: QUANTO A SONORIZACAO AXO QUE NENHUMA EMPRESA DE LAGES CONSEGUIRIA 
FAZER O NACIONAL NEM O DOS GAUCHOS!!!RSRSRSRS 

José: é uma pena, queria comer a nossa comida.. 

Sandra: E a buraqueira que está na cidade. Do acesso norte à avenida Camões e muitas outras na 
cidade. É um caos e uma vergonha mostrar nossa cidade assim para quem chega 

Moderador: Quem vende é uma pessoa de Lages, pq a empresa vencedora sempre contrata os 
lageanos para empregos temporarios 

edison: edison entrou na sala. 

edison: edison saiu da sala 

José: mas a mesma que vendia para as outras empresas vendoras da licitação?? 

José: *vencedora 

Rodrigo Becker: porque este ano escolheram muito mais duplas Sertanejas do que outras bandas de 
grande porte nacional como por exemplo Angra ou Sepultura? 

MM: Isso aí Rodrigo, pq? 

José: eu tentei comprar esse ano, e me chamou a atenção ser a mesma pessoa 

Sandra: que empregos? Até lá no Parque, para onde contratavam, agora não contratam mais. Só vai 
pessoal das secretarias municipai 



Sandra: que empregos? Até lá no Parque, para onde contratavam, agora não contratam mais. Só vai 
pessoal das secretarias municipais 

Moderador: O Prefeito Renatinho teve a coragem de mexer onde nenhum prefeito antes mexeu, que é 
o saneamento basico, porem, para isso causa transtornos, porem nosso filhos e netos vao agradecer no 
futuro pela qualidade de vida que terao 

AUGUSTO: ANGRA SEPULTURA AHUHUAHAUHAU 

Rodrigo Becker: não só essas mais outros tipos, não somente duplas 

MM: Sim, pq essa onda de sertanejo universitário? 

Roberto: Sr Arruda...porque este ano os artistas locais terão que pagar uma taxa que se não me engano 
é de 27% do valor do show ??..sendo que isso antes nunca foi cobrado..poderia nos esclarecer melhor 
o porque disso? 

Thomas: Thomas entrou na sala. 

José: ações é o que se espera de um representante do povo, é sua obrigação 

Sandra: mexeu no esgoto. Não entregou nem a etapa prevista. A cidade está um caos. Pergunto: Antes 
do fim da administração vai estar tudo pronto? 

Moderador: realmente MM, é a onda sertaneja, como ja ouve o pagode.... 

Tetteu: Tetteu entrou na sala. 

Rodrigo: * houve 

MM: Taxa!? Meeee 

MM: Taxa!? Meeee 

Sandra: Taxa? Absurdo! 

José: È, a cidade tá feia, será que vai estar bonita para a Festa, apesar de eu querer uma cidade bonita 
sempre!! 

AUGUSTO: 27% PARA QUEM NÃO TEM NOTA FISCAL!!!! 

Wolverine: Wolverine entrou na sala. 

AUGUSTO: MESMO ASSIM É MUITO!!!! 

samanda: samanda saiu da sala 

José: antes não era 10%? 

felipe: felipe saiu da sala 

Rodrigo Becker: Rodrigo Becker saiu da sala 

AUGUSTO: AXO Q 17% 

Tetteu: Ola Seu arruda gostaria de saber porque a banda BRAZIL HI FI na esta participando esse ano 
da festa? 

Moderador: Roberto, boa pergunta, por se tratar de órgao publico, TODOS, os contratados precisam 
apresentar nota fiscal, alei obriga a pagar o ISS - imposto sobre servicos,que é 5%, INSS que é 11%, só 
paga 27,5% quem excede o valor de 1.500,00 de cache, valor que incide sobre o excedente 

Moderador: na realidade quem ganha 1.000,00 de cache, tem desconto de 5% apenas 

fernando: qual é a atração para as crianças é o parque só 

MM: coitados, esperam o ano inteiro pra tocar, e ainda tem desconto no cachê... huahauhau 

Moderador: infelizmente isso é lei federal, estadual e municipal, 

Gustavo: Gustavo entrou na sala. 

José: Lei tem de ser cumprida.. e o cachê da festa é bom, qual a média desse ano? 

Wolverine: Wolverine saiu da sala 

Moderador: ate o ano pasado faziamos licitaçao para a contratacao das bandas locais, porem este ano 
tivemos que cancelar a licitacao e fazer a contratacao direta 



Gustavo: Bom dia sr Arruda, Gostaria de Saber de onde vem as "histórias" de que a maioria das festas 
tem prejuizos, se só com patrocinadores a festa praticamente se paga?!! 

Rodrigo: creio que o valor do cachê tem a ver com o palco em que a banda toca. 

Sandra: Por que uma pesquisa não ouve o povo nas ruas para saber que shows desejam assistir? 

Sandra: Por que uma pesquisa não ouve o povo nas ruas para saber que shows desejam assistir? 

Rodrigo: creio que o valor do cachê tem a ver com o palco em que a banda toca. 

José: mas gostaria de saber a média dos cachês.. 

Bruno : uma opinião ontem e outra hoje legal esse povo 

Bruno : uma opinião ontem e outra hoje legal esse povo 

fernando: bom dia aruda qual é a atração para as crianças 

Moderador: Jose, para os lageanos varia de 500,00 até 5.000,00, dependendo da apresentaçao, como 
um baile de 4 horas por exemplo...sai mais caro, e aqui no recanto oferecemos uma ajuda de custo aos 
participantes, mas lembrando que TODOS que se apresentam na festa ganham algum cache 

julio: julio entrou na sala. 

José: 5 mil para o palco gaúcho? 

Sandra: Vale. Os bailes são uma das poucas atrações tradicionalistas que compensam ir ao Parque 

José: Concordo SAndra 

MM: Aliás, o tradicionalismo está cada vez mais reduzido. A Sapecada é q salva, aliás, acho q é o maior 
orgulho da festa. 

erlon: erlon entrou na sala. 

Sandra: mas vamos combinar que demora muito entre uma música e outra 

Moderador: falando novamente em prejuizo: vamos lá: a festa tem 11 dias, custa no geral em torno de 
4 milhoes, dividido em 11 dias dá em torno de 380 mil de custo fixo diário, como temos 5 dias de 
entrada franca, ja temos aprox. 1.700.000,00 de deficit inicial que buscamos nos outros dias de 
bilheteria, patrocinios etc, para ai sim a festa se pagar.. 

Sandra: o povo cança de esperar 

julio: e o esquema de desfio como fica? 

erlon: erlon saiu da sala 

Pedro: Pedro entrou na sala. 

Moderador: que bom se os patrocinadore pagassem a festa, mas isso nunca aconteceu 

Gustavo: Certo, a festa custa 4 milhões, arranca com qnto de patrocinio, do governo e de empresas 
privadas? 

maria: Senhor Arruda, porque a Banda BRAZIL HI FI não está na programação da festa esse ano? 

Layon Schneider: Layon Schneider entrou na sala. 

Roberto: Reforçando a pergunta do Tetteu=Ola Seu arruda gostaria de saber porque a banda BRAZIL 
HI FI na esta participando esse ano da festa? 

Sandra: Pelo custo reafirmo. Devia ser menos dias e sobrar dinheiro para investir em outras coisas úteis 
para o povo 

Sandra: Pelo custo reafirmo. Devia ser menos dias e sobrar dinheiro para investir em outras coisas úteis 
para o povo 

Gustavo: ROBERTO, as perguntas sobre shows e atrações ja foram feitas ontem para o giba!/ 

Sandra: não tem nem condições de pagar ingresso e ver os bons shows da festa. Fica só com os 
"refugos" dos dias de graça 

Amarildo: Se a festa só da prejuizo, que tal inovar, diminuir os dias... 



Moderador: Fazemos sempre um revezamento das bandas, e se a banda nao esta este ano, ano que 
vem ela estara, é impossivel colocar todas as bandas lageanas no evento 

José: Acho que muitos ficaram de fora da programação, e é uma pena, mas agora é se programar para 
entrar na programação de 2012, acredito que haverá uma alternância das bandas... 

Roberto: Essa banda ai a BRAZIL HI-FI é uma artista daqui e se não me engano uma das mais cotadas 
sempre, achei injusto os caras não participarem 

José: acho que devemos direcionar as perguntas para outras coisas.. chega de falar desse assunto de 
banda 

marco: marco entrou na sala. 

Roberto Queiróz: Roberto Queiróz entrou na sala. 

Roberto: POis eh...a banda Incollem nem existe mais que todos sabem ..os caras não tocam em lugar 
nenhum ... mas na festa do pinhão os resurgem das cinzas 

Pedro: Pedro saiu da sala 

maria: mais ai a banda do parente da lugfil que ja tocou ano passado nem é lageana está na Festa 
Banda AZAVAJU 

Amarildo: Chega de Hi Fi, hoje o tema é outro 

Rodrigo: exato Roberto 

Layon Schneider: Numa terra onde a emergencia é fechada por falta de recursos Financeiros, deveriam 
ser tomados as devidas providencias e feito festa de 2 em 2 anos para alocar recursos e colocar na 
saude e na educação que é onde mais precisamos de auxilio 

Rodrigo: eles e um monte que estão na programação 

Arrudinh@: Mas um dos slogans da festa nao eh " valorizar a cultura e os artistas locais"? 

Roberto Queiróz: Isso é assunto naum é? artista da terra Produtos e filhos da terra !! arruda tome isso 
como se fosse um FILHO seu 

Arrudinh@: mete pergunta sobre o tema sim 

José: OLha, falar em festa do pinhão quando a emergência do HNSP está fechada é triste.. 

Gustavo: SEM PUXA SAQUISMO, QUERO AGRADECER O SR ARRUDA, POR ESTAR 
PROPORCIONANDO MAIS UMA FESTA, POIS COM CERTEZA SE DEPENDESSEMOS DA 
VONTADE DE NOSSO PREFEITO ISSO JÁ NAO EXISTIRIA MAIS!! 

Arrudinh@: ateh porque a utima palavra das contratadçoes eh do meu pai ai 

Ezio: Ezio entrou na sala. 

Moderador: Roberto e Rodrigo, as bandas em Lages nao tem onde se apresentar, me diga qual é o bar 
ou boate que abre aos artistas lageanos de bandas? exceto o Galeria 

Gustavo: NENHUM BAR 

Arrudinh@: cafe pinhao 

Arrudinh@: serraria 

José: José saiu da sala 

Arrudinh@: serraria 

Rodrigo: café pinhao e serraria é só sertanejo, pagode e pop... 

Rodrigo: rock é só galeria 

Roberto: Polcos realmente... e quando abrem é para o sertanejo... com um cache medonho 

Roberto Queiróz: tocar na noite de lages e ganha 50 30 100 reiasss?? !! pra tocar 3 hs DEMORAAA 

Roberto Queiróz: tocar na noite de lages e ganha 50 30 100 reiasss?? !! pra tocar 3 hs DEMORAAA 

Amarildo: Porque voltar ao assunto que foi tratado no chat de ontem ?????????? 



Moderador: Obrigado,Gustavo, porem que é o grande coord, da Festa e incentivador é o nosso Prefeito 
Renatinho...um dos maiores defensores do nosso evento 

maria: como nenhum Bar Café pinhão.. Serraria se o senhor estivesse nas festas saberia o que o povo 
gosta e com certeza da Brazil hi fi o povo gosta 

Roberto Queiróz: é um absurdo o que se faz com a arte nessa cidade 

Arrudinh@: Realmente 

Roberto Queiróz: ninguem da o valor aos profissionais !! a PRefeitura tem como OBRIGACAO DE DAR 
O EXEMPLO 

Aninha: Aninha entrou na sala. 

patricia: patricia entrou na sala. 

Gustavo: É VERDADE! ASSUNTO DE SHOWS JA FORAM RELATADOS ONTEM!! HOJO É SOBRE A 
ORGANIZAÇÃO DA FESTA EM SI!! 

patricia: patricia saiu da sala 

Arrudinh@: Um trabalho serio ser tratado desta maneira 

Aninha: Olá a todos 

Roberto Queiróz: Roberto Queiróz saiu da sala 

Tetteu: Lamentavellll 

Ezio: Pobreza Cultural 

Aninha: lamentável o que? Lages não ter atendimento da saúde, os professores do estado estarem em 
greve.. isso é lamentável.. é isso que deveria nos indignar 

Aninha: lamentável o que? Lages não ter atendimento da saúde, os professores do estado estarem em 
greve.. isso é lamentável.. é isso que deveria nos indignar 

jackson: jackson entrou na sala. 

julio: julio saiu da sala 

Aninha: por mim, tiravam o dinehiro dessa festa e colocavam no hospital 

Moderador: pois é Roberto infelizmente na noite lageana os musicos ganham uma merreca, e na festa 
procuramos valoriza-los sempre 

Julio: Julio entrou na sala. 

Tetteu: saber que alem de a cada a festa perder mais sua identidade e saber q sempre da prejuizo e o 
valor do ingresso sempre aumenta...Brasilllllllllll 

Julio: Quando era o outro coordernador geral da Festa do Pinhão, ele sempre trazia showns infantis, 
porque agora nao existem mais? 

Gustavo: ANINHA, AI É UM CASO DE GOVERNO ESTADUAL, E ISSO JÁ VEM ANTES DO 
GOVERNO DE RC ASSUMIR! 

maria: maismo boato que está na cidade é que é o senhor arruda quem barrou a Brazil hi fi da festa por 
motivos particulares.. pois sabe-se que todos os outros organizadores queriam a Brazil hi f, por isso a 
discussão sobre as bandas, acho que a programação é pro povo e não para o senhor não acha? 

Roberto: Este ano apenas 3 shows me interessavam Jota quest, Claudia Leite e brazil hi-fi...agora 
apenas dois entao !! 

Gustavo: ANINHA... ESSE CASO É DE GOVERNO ESTADUAL, E ISSO ESTÁ ACONTECENDO COM 
PROFESSORES E HOSPITAIS, POR CULPA DO GOVERNO ANTERIOR! 

kely: kely entrou na sala. 

Layon Schneider: Meus queridos, quando uma cidade é providade de pessoas que só querem para si e 
não pensam na população, quando só fazem obras para ganhar campanha, e só agem para derrubar os 
outros de má fé, a cidade se torna morta, exilada e por cima morta.... 



Moderador: Aninha...o hospital é privado e a prefeitura repassa a verba SEMPRE, qto aos professores, 
a greve é Estadual, nossos porfessores ja receberam do prefeito a valorizaçao atraves do piso nacional 
da categoria 

Mateus: Mateus entrou na sala. 

Rodrigo: também estou indignado com a situação da emergência do hospital e greve dos professores, 
mas o assunto aqui é festa do pinhão.. 

Roberto: lages esta na UTI.... 

Gustavo: ISSO AI.. O CASO PROFESSOR JA É COISA DO GOVERNO PASSADO, NADA TEM 
HAVER COM PREFEITURA E RAIMUNDO COLOMBO! 

Layon Schneider: ee a nota que saiu no correio lageanos dizendo que a prefeitura é responsavel desde 
2010 do que vem acontecernto com a Emergencia???? 

Aninha: quero ver voces irem reclamar da emergêcnia, sair dessa inércia que vivem 

AUGUSTO: E ESSE ANO AS BEBIDAS VÃO SER TABELADAS DENOVO??? 

jackson: Sr Arruda, pq o Lageano nao tem um ingresso com valor especial como já foi sugerido em 
blogs locais? 

Julio: Houve boatos que sempre há disvios de verbas da festa do pinhão, apoós o termino da festa 
alguem esta com um carro novo ou com uma casa nova, confirme isso? 

Amarildo: Boa Augusto, o assunto aqui é Festa do Pinhão 

Aninha: ir para as ruas, brigar por saúde, educação..não! isso não, mas reclamar dessa festa.. 
beleza...isso é bom neh! só pensam em festa 

Arrudinh@: Se vai confirmar nao sei 

Roberto: ja pensou todo mundo chegando com comprovante de residancia pra comprar o 
ingresso..auhahauha 

Aninha: para mim acabaria a festa do pinhão 

Aninha: vamos dar educação para o povo 

Layon Schneider: Apoiado Aninha...... 

Moderador: Julio, isso nao existe, porem td é fiscalizado pelo tribuanl de contas do estado, e na nossa 
administraçao ninguem ate hoje foi condenado a nada 

Gustavo: ARRUDA, A UNICA QUESTÃO QUE ESTOU SEMPRE "MARTELANDO" EM CIMA É A 
RESPEITO DO "ABSURDO" QUE ESTÁ SENDO COBRDO DENTRO DO PARQUE, POR EXEMPLO O 
PREÇO DE UM SIMPLES PRATO TIPICO COMO UMA PAÇOCA DE PINHÃO, HAVERÁ MUDANÇA 
QNTO A ISSO ESSE ANO? 

Arrudinh@: mas ano passado busquei informaçoes sobre prestacao de contas da festa e nao achei 
nada no site da prefeitura esta tudo incompleto 

Aninha: e o André Rau?? 

Aninha: e o André Rau?? 

jackson: Roberto, a festa é para quem? 

AUGUSTO: EU QUERO SABER DA BEBIDA SE VAI SER PREÇOS ALTOS DE NOV ESSE ANO??? 

Gustavo: ANINHA... COMEÇE ESCOLHENDO UM PRESIDENTE DESCENTE QUE VC COMEÇA A 
MUDAR ALGO NESSE PAÍS 

Moderador: em relacao aos precos, tudo é tabelado e cabe a todos nos fiscalizarmos, se houver 
abusos, existe um plantao do Procon dentro do parque. VAMOS FISCALIZAR, a festa é de todos nós 

AUGUSTO: BOOOOOOOOOOOOOOA VO LEVAR DE CASA AHUAHUAHUAHUA 

Layon Schneider: enquanto formos tapados e não exigirmos mais educação e só deixar-mos que 
montem em nossas costas, seremos burros a tal ponto de deixarmos que cobrem um absurdo da festa 
que é nossa e tambem roubem e estrapolem do nosso dinheiro como o caso do André Rau 



Arrudinh@: ?Serão 11 shows nacionais, 2 festivais da Sapecada da Canção Nativa, cerca de 20 
festivais regionais, e o restante serão shows locais?, destaca o coordenador de shows da Festa 
Nacional do Pinhão, Gilberto Ronconi. Ele relata que ?a determinação do prefeito Renatinho é a 
valorização dos shows locais, e por isso nós teremos uma grand 

Gustavo: O QUE O PESSOAL FAZ.. É SAIR DA FESTA E IR COMER UM CHEESE NO FEST OU BIG 
CHEESE, ISSO SEMPRE ACABA ACONTECENDO 

Arrudinh@: Hipocrisia 

Julio: Mais isso não quer dizer nada, aliais eu sei que é preciso à prestação de contas ao órgão 
responsável como por exemplo lei runet, mais isso não quer dizer que alguém possa aumentar as notas 
fiscais 

Arrudinh@: E a transparencia amigao? 

maria: não está parecendo que a festa é de todos quando o organizador da festa traz picuinhas 
pessoais para um evendo do povo 

Bruno : pelo amor de deus tabelado ainda mais ja é um abuso o preço tabelado 

Arrudinh@: Por que a Zawajus toca td ano? 

AUGUSTO: QUANTO AOS ATRAZOS DAS ATRAÇÕES ESSE ANO VAI SER MAIS CONTROLADO 
OS HORARIOS??? 

Layon Schneider: é só vc entrar no portal trransparencia e tentar ver.... 

Layon Schneider: vai estar tudo coms enha pra ninguem ver,.. 

Aninha: sobre os preços, temos de ficar de olho no procon que tem de fazer fiscalização lá dentro 

Roberto: Uma coisa eu digo...o povo não é tão ingênuo quanto se pensa....a gnt sabe o que acontece e 
logo as coisas vão mudar 

jackson: Layon, se eu nao me engano, voce é o assessor do vereador que queria acabar com a festa 
como acabou com a Festa do calouro da Uniplac... Quem esta montado em quem? 

Arrudinh@: Nao seria mais Correto valorizar a Brazil HI-Fi que Esta banda de fora? 

Gustavo: O PESSOAL SÓ SABE FALAR MAL DA FESTA, CRITICAR, DESDENHAR, MAS NINGUEM 
LEVANTA SE QUER A BUNDA FÉTIDA DO ASSENTO PARA TOMAR UMA ATITUDE, PENSAR EM 
ALGO INOVADOR, COMPARTILHAR IDEIAS!! 

Moderador: sempre está a disposicao de todos a prestacao de contas da festa...isso é divulgado na 
imprensa, inclusive no CL 

AUGUSTO: ZAWAJUS!!!!ALEM DE SER BOA BANDA....É DA LUGPHILL 

AUGUSTO: AHUHUAHUA 

Gustavo: MAS NA HORA DE IR PARA FESTA TODOS ESTÃO LA 

MM: Zawajus é ótima. E a questão dos atrasos, vai melhorar? 

Layon Schneider: Mistérios da Meia Noite... 

Aninha: fora Brazil Hi-FI, tá ficando chato 

Arrudinh@: o que eu queria eram notas fiscais e comprovantes de deposito... Pra ver se A=B 

Tetteu: que sempre ganha a licitaçao de som para a festa essa zawajus 

Arrudinh@: Tchau papai 

Moderador: tchau filho 

Roberto: Gustavo, todos estão sempre contrubuindo e dando idéias mas quem tomas as atitudes e 
define não é o povo ..e vc sabe disso 

Ezio: Ezio saiu da sala 

Aninha: vamos cobrar do legislativo que é quem fiscaliza as ações do executivo 

Aninha: vamos cobrar que nossos vereadores façam algo para nós 



Layon Schneider: Ja estão fazendo sua parte..... 

Aninha: e que é a função deles 

Arrudinh@: inteligente foi o colombo que saiu de lages! hehehehe e eu tbm Tchau a todos 

Arrudinh@: Arrudinh@ saiu da sala 

Aninha: quer falar mal de Lages se mude 

Moderador: todos os gastos (empenhos) estao a disposiçao de todos na camara de vereadores, que é 
o orgao fiscalizador da prefeitura 

Layon Schneider: e quando fazem são culpado de quererem acabar com a festa e colocar um picinão, 
não é Sr. Arruda 

AUGUSTO: LASTIMAVÉL SEU COMENTARIO DE LAGES 

Julio: e o aumento das notas fiscais como fica? 

Joaquim: Joaquim entrou na sala. 

Moderador: Isso vc pergunta pro seu chefe Layon....ve a repercusao que deu isso no estado..entao 
nem pensar em acabar com a festa 

AUGUSTO: E QUANTO A SEGURANÇA EM DIAS COM ENTRADA FRANCA VAI SER 
AUMENTADA!?? 

MM: ÓTIMA PERGUNTA AUGUSTO. 

Aninha: segurança precisa mesmo, tenho medo de ir a festa em dias de graça 

Tetteu: Tetteu saiu da sala 

Gustavo: ACABAR COM A FESTA JAMAIS 

Gustavo: ACABAR COM A FESTA JAMAIS 

AUGUSTO: VAMOS DAR UM NORTE MELHOR PRO CHAT TA FICANDO CHATO 

jackson: jackson saiu da sala 

Moderador: contamos com a policia civil, militar alem da seg,contratada. totalizando sempre 500 
segurancas, inclusive a paisana 

AUGUSTO: ALGUMA MUDANÇA EM DIAS FREE 

Layon Schneider: Sim... deu porque colocaram na espinha dele, como se ele quisesse acabar com a 
festa.... Somos Grandes Apoiadores da festa... 

AUGUSTO: >?? 

Moderador: alem da policia federal 

Joaquim: Layon, pede uma ajudinha aos seus chefes,Eliseu, Godinho, quem sabe eles mandam verba 
para a saude de Lages 

Roberto: Tóinnnnn..auhuaa 

AUGUSTO: ISSO TA VIRANDO POLITICAGEM!!! 

AUGUSTO: AHUAHUAHA 

Aninha: sou contra piscina não seu nada! 

Aninha: nadar 

Layon Schneider: Ja pedi.... a Prefa Barra td... 

Layon Schneider: Ja pedi.... a Prefa Barra td... 

Gustavo: OPA... ENQUANTO AO ESTACIONAMENTO.. ESSE ANO JA ESTA ACERTADO COM O 
CAV?? 

Aninha: estacimento é mto caro 

Gustavo: 10 REAIS NAO ACHO CARO.. ACHOU CARO VAI DE TRANSUL 



Julio: Existem uma festa do pinhão em São José dos Pinhais - PR passsando lá esses dias ouvi falar 
que a festa deles é melhor que a de Laj""es 

AUGUSTO: TRANSUL É BOA 

AUGUSTO: OU DE ROBOTAXA!!! 

AUGUSTO: *ROBOTAXI!!! 

Joaquim: acho que o estacionamento eh privado... 

Moderador: pessoal, quero agradecer a todos pela participacao, pelos comentarios, criticas e 
sugestoes...isso só valoriza nosso evento. quero aproveitar e convidar a todos para nos ajudar a faze a 
nossa festa e nossa cidade cada vez melhor. um grande abra;co a todos e nos vemos na Festa 
Nacional do PInhao,,,de 16 a 26 de junho, lembrando que o Recanto do Pin 

Gustavo: MAS É VERDADE.. O CARA PAGA 20 MIL 30 MIL EM UM CARRO.. E ACHA CARA 10 
REAIS DE ESTACIONAMENTO.. DEIXA NA RUA ENTAO 

Joaquim: se fosse meu o estacionamento e eu ficasse a noite toda no frio eu cobraria bem.... 

Sandra: O Chat está desligado 

AUGUSTO: AUGUSTO saiu da sala 

MM: MM saiu da sala 

Julio: Julio saiu da sala 

Layon Schneider: Layon Schneider saiu da sala 

kely: kely saiu da sala 

Roberto: Roberto saiu da sala 

Gustavo: Gustavo saiu da sala 

Joaquim: Joaquim saiu da sala 

Rodrigo: Rodrigo saiu da sala 

Aninha: Aninha saiu da sala 

maria: maria saiu da sala 

Amarildo: Amarildo saiu da sala 

marco: marco saiu da sala 

Sandra: Sandra saiu da sala 

Moderador: Moderador saiu da sala 

Bruno : Bruno saiu da sala 

Mateus: Mateus saiu da sala 


