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No Blog do Zoom,
veja as duplas
Pedrinho & Léo e
Sandro & Cícero
em ação

Sandro (a
partir da
esquerda)
& Cícero e
Pedrinho &
Léo estão
entre as
principais
atrações do
Espaço Farm’s

Sertanejo planetário
Após conquistar o público da Capital, duplas de
Santa Maria vão tocar no Planeta Atlântida 2011
SÍLVIA MEDEIROS

G

ênero regional com fortes raízes no campo, a música sertaneja já não está mais somente
em rodas de viola e cidades do
Interior. O estilo fez o caminho
oposto ao da maioria das tendências e, nos
últimos anos, conquistou espaço também
em capitais e grandes centros urbanos. Prova disso são as duplas santa-marienses Pedrinho & Léo e Sandro & Cícero, que tocam
em Porto Alegre desde o ano passado e agora
chegam até o Planeta Atlântida 2011.
No ano passado, os quatro músicos começaram a tocar na Farm’s, casa noturna da Capital especializada em balada sertaneja chique. O sucesso serviu como passaporte para
levá-los até o espaço especial do Planeta, que
leva o nome da casa.
Em menos de um ano, a Farm’s ajudou a
mudar o cenário do sertanejo na Capital,
quebrando preconceitos e fazendo do gênero
uma nova mania. Inaugurada em 8 de abril
de 2010, a casa noturna, com capacidade
para 1,5 mil pessoas, mantém uma média de
1,2 baladeiros por noite.
Pedrinho & Léo e Sandro & Cícero, que
começaram a tocar no local meses depois da
abertura, podem ser considerados os princi-

pais responsáveis por disseminar a música
sertaneja em Porto Alegre.
– A casa já abriu estourada, com 100% de
ocupação. Hoje, eles são as duas duplas de
maior referência dentro da casa e as nossas apostas para 2011 – comenta Fernando
Puhlmann, um dos três sócios da Farm’s.
Os músicos Pedrinho, 30 anos, e Léo, 26,
lembram que, nos primeiros shows que realizaram na Farm’s, o público não conhecia a
maioria das músicas de seu repertório. Eles
tinham de cantar sucessos já considerados antigos no Interior, como Mala Pronta e Chora,
Me Liga, para que as pessoas pudessem acompanhar a apresentação.
– As canções chegaram lá bem depois. O
público não conhecia a metade das músicas
de nosso repertório. Agora, as coisas estão
mudando – afirma Léo.
No Planeta Atlântida, é a Farm’s quem comanda a programação sertaneja, com o primeiro Espaço Farm’s, que receberá atrações
do gênero nas duas noites do evento, sextafeira e sábado (veja no quadro ao lado). O local é o único dos palcos paralelos que possui
ligação com a área VIP.

de artistas da música sertaneja. Graças a essa
tradição, a cidade recebe, desde 2008, shows
nacionais de artistas do gênero. A dupla César
Menotti & Fabiano foi a primeira a vir para cá.
Em 2009, Victor & Leo levaram milhares de
santa-marienses até o Parque da Medianeira.
No ano passado, Hugo Pena & Gabriel e Luan
Santana se apresentaram na cidade, e Michel
Teló deu o ar da graça em Júlio de Castilhos.
– O centro da música sertaneja no Estado é
Santa Maria – comenta Thiago Larangeira, o
Thiagão, um dos produtores das duplas.
No primeiro semestre de 2010, enquanto a
dupla Pedrinho & Léo já comemorava um ano
de carreira, Fernando e os outros dois sócios
da Farm’s, Tiago Escher e Paulo Satt, planejavam a abertura da casa noturna na Capital. Com a experiência de quem já tocava na
Terçaneja, da Ballare, e em outras cidades da
região central do Estado, Pedrinho & Léo levaram para Porto Alegre um repertório atualizado e uma habilidade com o público própria de
veteranos. Fórmula que também foi adotada,
posteriormente, por Sandro & Cícero.
– Os quatro músicos são excelentes. A interação com o público e a qualidade musical são
os grandes diferenciais das duas duplas. Por
Reduto de talentos – Ao exportar os talentos isso, eles são estes fenômenos – diz o diretor
locais para outras cidades do Estado, Santa da marketing da Farm’s, Diego Vian Vinhas.
Maria reforçou a sua referência como celeiro
silvia.medeiros@diariosm.com.br

ESPAÇO FARM’S
Veja quais são
os artistas
que vão
animar
o palco
paralelo
dedicado
à música
sertaneja:
Sexta-feira, dia 11
■ Lucas & Felipe
■ Sandro & Cícero
■ Diego Monteiro

Sábado, dia 12
■ Dani Seiva & Luciano
■ Ed Navarro & Raphael
■ Cairon & Gustavo
■ Pedrinho & Léo
■ Edu & Renan
■ Laluna & Vinícius
* Quem comanda os intervalos dos
shows nas duas noites é o DJ Andrezinho

