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 "2020 começa com cara de novo, tudo novo, nome 
novo, revista nova, o que antes era a Super Trampo 
Records agora se chama Trajano Records afim de dar um 
"refresh" na parada. Queríamos um nome que ilustrasse e 
representasse bem a cena Rock curitibana, e a Rua 
Trajano Reis. O lugar que tem esse nome por homenagem 
ao médico Trajano Joaquim dos Reis é um dos símbolos 
dessa locuragem toda, quando resolvo dar uma passada 
por lá inevitavelmente encontro diversas figuras e ícones 
das mais famigeradas artes.

 O que essa revista vai fazer, ou tentar, é trazer 
assuntos e histórias de pessoas que passam pelo Rock 
and roll e vivem dele em Curitiba, e também lógico os 
novos lançamentos, os melhores bares e os eventos mais 
fodásticos, nesse ponto não nos limitamos a Trajano e 
iremos ter uma agenda de show abrangendo toda capital. 
Com a parceria inestimável com o meu amigo de fé 
Alexandre Buhler, e alguns muitos parceiros que estão se 
animando com a ideia, é com orgulho que eu apresento a 
vocês um resumo sincero e ímpar na cena Rock de 
Curitiba, a revista TRAJANO HELLS"

Willian Beer



SIMIO lança SIMBIOSE

 Co m p l e t a n d o  v i n t e  a n o s  d e 
carreira o rapper Luis Cilho aka SIMIO 
acaba de lançar o EP SIMBIOSE, seu quarto trabalho solo. Um disco calcado em 
sonoridades indígenas brasileiras sampleadas e amalgamadas em timbragens 
modernas + guitarras, baixo, bateria + o rap urbano. Um mergulho na verdadeira 
identidade cultural brasileira em tempos onde nossos ancestrais tem sido muito 
mal tratados por autoridades diversas.

   SIMIO mostra com esse trabalho um amadurecimento 
profundo, onde busca resgata nossas origens e as traz a luz da 
música popular moderna, com discurso engajado e poético. 
Destaque para as faixas "chuva nasce" e "dezencontro" com 
vocais sampleados avassaladores.

Matéria escrita por: Lúcia  Porto 

QR CODE dos link 
do novo álbum do Simio:

QR CODE do link 
do facebook do Alma Negra:

Novo álbum do Alma Negra 
Segunda-feira

 Fevereiro é o mês do zumbi walk, do psycho 
carnival e de muitos eventos, mas também é o mês 
do lançamento do novo álbum "Segunda-feira" do 
Alma Negra, com a capa idealizada pelo grande 
Christiano da Banda Rabo de Galo.

 O novo álbum conta com o selo da TRAJANO 
RECORDS, e foi vendido no show de estreia do 
álbum dia 01/02 na grandiosa festa de aniversário da 
BRUXA no 92 graus, juntamente com os irmãos do 
Slammer  e Black Death Metal  diretamente de 
Castro -Pr, o álbum será lançado ainda esse mês nas 
plataformas digitais, curta a página da banda e fique 
dentro de novidades.



1 – Primeiramente parabéns pelo seu trabalho, você é uma inspiração para nós como músicos e 
produtores, por isso foi uma das primeiras convidadas da revista Trajano Hells, enfim, vamos ao que 
interessa, Michele, você é uma pessoa que manifesta de maneira bem clara sua indignação quanto ao 
machismo sofrido pelas artistas no cenário rock de curitiba, nos conte um pouco sobre esse assunto e 
o que você pensa sobre isso.

 Obrigada pelo convite, que honra ser a primeira entrevistada!

 A gente pensa que na arte as coisas deveriam ser diferentes porque achamos que musico, artista 
tem uma cabeça mais aberta para determinadas questões, mas infelizmente nem todos entenderam 
qual o seu papel neste lugar. 

 Quando falamos a palavra machismo, ligamos esse comportamento ao sexo masculino, mas é 
reproduzido tanto por homens quanto por mulheres. Homens são machistas, mulheres são machistas 
quase que na mesma proporção, existem seres humanos machistas e ta mais do que na hora desse povo 
despertar! Tem que mudar costumes ultrapassados, revisar palavras, comportamentos agressivos e 
errados. Alguns já despertaram mas precisam sair do discurso em rede social e colocar em pratica, ter 
atitude. 

 Já foi comprovado que mulheres artistas ainda são em menor numero no cenário e os motivos de 
ter menos mulher do que homem são muitos, entre eles a falta de espaço para as que já estão no meio, e 
outras mulheres que apesar do talento, sentem-se desmotivadas a ter uma carreira na qual terão que 
defender sua integridade física, psíquica e emocional a qualquer custo. Os meios artísticos ainda são  
ambientes mais masculinos, homens são a maioria nas gravadoras, estúdios, escolas, donos de 
estabelecimento e nesse ambientes, somos constantemente questionadas quanto nossas capacidades 
e habilidades, isso tem um nome, se chama “mansplaining”. 

 São diversas situações que a gente enfrenta diariamente, você pode perguntar a qualquer 
musicista e ela te contara inúmeras historias. Se for pontuar o texto vai ficar longo então resumo dizendo 
que na minha opinião, alem da mudança de comportamento, a gente precisa de mais espaços!  Não tem 
crescimento, não tem renovação, não tem criação, onde não tem oportunidade, e quando falamos de 
espaço é necessário dizer que também precisamos ter consciência das panelas (inclusive em eventos de 
musica feminina), deixam se ser inclusivas, e muitas vezes excluem determinados estilos, como o rock 
por exemplo, que fica fora de muitos eventos culturais por puro preconceito ao estilo, temos excelentes 
compositoras, cantoras e  instrumentistas, em todos os estilos.  

 Mulheres botem no mundo seus trabalhos, sejam alem de artistas,  arranjadoras, técnicas de 
som e luz, roadies, compartilhem e prestigiem os trabalhos de outras mulheres, fortaleçam a cena 
feminina! Homens caminhem ao nosso lado, respeitem-nos como pessoas, artistas e demais papéis, 
incentivem-nos, tem espaço para todos, so estamos tentando chegar em um lugar mais leve, justo e 
menos violento para todo mundo. 

2 – Conte um pouco mais sobre você e como veio parar nessa capital tão gelada e ingrata com os 
músicos;

 Sou paulista, nascida em São Carlos – interior de SP. A música sempre esteve comigo desde 
criança, em casa, com minha família. Aos 5 anos eu  já brincava tocando instrumentos de percussão com 
meu pai, com 9 anos ganhei meu primeiro violão, o qual aprendi a tocar sozinha, nessa época eu já 
escrevia minhas musicas, passei a minha adolescência cantando em igrejas. La no interior onde eu 

morava não tinha faculdade de artes, e ser artista como profissão era algo fora da realidade, por 
isso viver de arte nunca me passou pela cabeça. 



 Me mudei para curitiba há alguns anos, junto com a minha família. Estudei, me formei, trabalhei em 
empresas. Nos anos entre faculdade, trabalho e pós graduação, tive algumas bandas de garagem, fiz 
muitas musicas legais, ouvia, pesquisava e entendi que havia uma possibilidade de transformar o que eu 
mais gostava na minha profissão... Fui me jogando e a medida em que fui fazendo a música foi tomando cada 
vez mais proporção na minha vida. Num determinado momento eu fiz a escolha e larguei tudo para viver de 
música. 

 E então iniciei um processo de estudo, busca, superação, desenvolvimento e estou nesse 
processo ate hoje, alias ele sera eterno, porque musica e aprendizado é evolução constante. Estudei em 
escolas particulares de musica e no conservatório de MPB, mas as melhores aulas aconteceram no palco, 
tocando, fazendo, vivenciando. Já toquei nos melhores teatros da cidade, já toquei na rua, dividi o palco 
com pessoas que eu considerava meus ídolos e tudo isso me ensinou um pouco e somou na bagagem do 
que sou hoje. 

3 – Você toca no formato one girl band, se apresentando por festivais pela américa latina, como surgiu a 
ideia, qual foi sua inspiração?

 Eu já tocava um pouco de violão, um pouco de percussão e cantava. Sempre me apresentei no 
formato de duo ou banda.  Estava entediada com as coisas que vinha fazendo, sentia que precisava de um 
novo desafio, alias esse sentimento é constante na minha vida.  

 Sempre fui uma pessoa curiosa em aprender novos instrumentos, e percebi que tinha mais 
facilidade de tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo.  Me inspirei em alguns artistas da cidade que 
se apresentam nesse formato, eu via eles fazendo e pensava eu posso fazer também.. Daí surgiu um 
interesse. 

 2018 foi um ano muito produtivo, mas bem puxado, então decidi que precisava de um tempo, para 
cuidar de mim, da minha vida pessoal e preparar um novo trabalho. Cancelei alguns shows que estavam 
marcados, recusei muito trabalho mesmo precisando de dinheiro, e fiquei  praticamente num retiro de 
estudo, auto conhecimento (Re-Conhecimento ). Essa pausa durou quase 1 ano, sem tocar, sem sair, fora 
das redes, preparando este trabalho, buscando minha identidade, pesquisando e estudando sobre o 
repertório que eu gostaria de apresentar,  eu sabia era que eu não iria fazer nada que não tivesse a ver 
comigo e também não queria fazer mais do mesmo. Optei por ter dois formatos de show, tocar releituras  
de clássicos da musica country,  folk, e blues , que são as minhas referencias e musicas autorais. 

 Precisava voltar a ativa e voltar a trabalhar num emprego comum, nunca foi uma opção. Quando 
finalmente me senti minimamente preparada sai da toca, mais uma vez dei a cara e botei o trabalho no ar, 
comecei a tocar nos bares, festivais e  a resposta do publico e dos contratantes para a minha surpresa foi e 
esta sendo muito positiva.

4 – Quais são seus planos para 2020, ou para 2030, afinal a vida é  muito loka, o que você está fazendo e 
pensa em fazer, nos conte seus planos para o futuro;

 O meu objetivo em 2020 o mesmo desde que comecei essa jornada, e sera ate que eu o 
concretize, que é gravar meu primeiro cd de musica autoral! Eu tenho mais de 100 composições guardadas, 
estou há muito tempo batalhando para isso pois produzir uma material na qualidade que eu quero requer 
um investimento alto por isso não acontece assim tão rápido. Fora isso tocar nos festivais e levar minha 
musica para todo e qualquer espaço onde possamos fazer arte, contribuir para que as pessoas tenham 
mais cultura, e entendam que a arte para um ser humano é tão necessária quanto um prato de arroz e feijão, 
assim como precisamos de comida, precisamos daquilo que faz a nossa alma despertar, seja para 
sentimentos que estão guardados, para nos fazer refletir sobre alguma questão, ou ae ate mesmo para 
entreter. 

 Para 2030, pretendo estar melhor do que hoje, fisicamente, psicologicamente e musicalmente... 
Afinal esse deve ser o lado bom de envelhecer! Quem sabe em outro pais, em outra cidade... Em outro 
planeta, em outro mundo... Onde eu possa ser eu e fazer meu som! 



1 – A que pé anda a banda valentino 5 cordas? 

 Valentino 5 Cordas é uma banda que vem se deteriorando com o passar do 
tempo devido o abuso de industrializados, álcool e drogas. Nas últimas 
apresentações a voz de GG Valentino tem saído doída devido a um princípio de 
câncer na garganta, porém Valentino resolveu não se resguardar e prevendo a 
morte eminente lançou em dezembro 2019 o álbum que pode ser o seu último 
registro em vida intitulado “O Último Suspiro”.

2 – É visível a carga política nas suas composições, qual sua visão do cenário 
político atual?

 Sendo superficial e polarizado, para mim o Lula é um bolsominion e o 
Bolsonaro é um comunista, porque de liberal o Bolsonaro não tem nada e de 
esquerdista o Lula não passa nem perto, se ambos morressem de um ataque no 
miocárdio o mundo seria um lugar melhor abrindo espaço para novos corruptos 
com um menor vício de poder. Tenho nojo de político. 

3 – Curitiba também aparece muito nas suas canções, qual sua opinião sobre a 
cena rock da cidade?

 Curitiba é uma cidade espetáculo para a pessoa que quer ter filhos, ir ao 
supermercado e frequentar a igreja. Para um artista que quer ganhar a vida com sua 
arte, infelizmente deve morar em São Paulo e viajar de Kombi pelo Brasil e Uruguai. 
É impossível viver de rock entocado em Curitiba tocando sempre nos mesmos 
bares, sempre para o mesmo público que amo tanto, caso contrário acontece 
como o Valentino 5 Cordas, fica entocado na garagem de casa, lançando um monte 
de disco que ninguém escuta, chafurdando nas drogas. É por isso que Curitiba é 
conhecida como Seattle Brasileira, não pelo rock, mais sim pela vontade de dar um 
tiro na cabeça.

4 – Qual seu maior objetivo como banda/artista e nos conte os planos para o 
futuro:

 Planos para o futuro é simplesmente continuar vivendo. Apesar de achar 
que viver nos tempos de hoje é uma grande perda de tempo, quero continuar 
vivendo por mais alguns anos. Quero presenciar como irá acabar esse governo 
Bolsonaro que me traz tantas alegrias no setor de humor negro.  
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TUDO O QUE SEU PROJETO MUSICAL
PRECISA EM UM SÓ LUGAR

Alexandre Buhler
Produtor Gráfico/Designer

Editor de Vídeo

41 98772 5097

/alexandre.a.buhler

/buhler_@hotmail.com

Willian Beer
Produtor musical

41 99866 3483

/beer.repossiveis

/wpelacini@gmail.com

/trajanorecords

SE VOCÊ QUISER CONTRIBUIR COM O PROJETO
DA TRAJANO HELLS,  ENTRE EM CONTATO!

O UNDERGROUND PRECISA DE VOCÊ!
SEJA UM PATROCINADOR OU COLABORADOR

DESSE PROJETO

QR CODE
do facebook da Trajano:


