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Mal sabíamos o que estaria por vir após o lançamento da 1ª edição da 
TRAJANO HELLS em fevereiro, a festa de lançamento foi linda, tivemos a 
oportunidade de confraternizar com 3 grandes bandas sendo elas a Café 
Groove Blues, Renegados do Folk e Valettes, encontrar grandes amigos e 
bebemorar muito; Tudo isso na casa do underground curitibano, o 92 Graus. 
Menos de 1 mês depois, com as revistas distribuídas e felizes da vida com a 
repercussão, fomos assolados pela paralisação quase que total da sociedade 
capitalista por conta da Covid-19, ou maldito vírus como eu gosto de chamar. 
Tudo parou, lojas, lanchonetes, bares. Os milhões de eventos foram 
cancelados e os artistas ficaram sem shows, os roadies sem o que carregar, e 
o espetáculo deu um tempo. E como um sopro Darwiniano, a ideia de se isolar 
se consolidou como maneira de sobrevivência, a distância entre seres 
humanos se tornou vital. 

Muitos milhões ficaram sem palco e viram nas redes sociais a 
oportunidade de diminuir as perdas ocasionadas pelo vírus maldito, e mais, 
entreter uma massa ociosa que não podia ousar sair de suas dependências 
por medo do contágio, o artista se adaptou. O mundo se viu diante de uma 
alternativa para os músicos arrecadarem fundos por meio de “couvert 
online” apresentando seus shows nas agora já famosas “lives”, e assim 
conseguirem se manter em meio a pandemia, também vimos belas ações de 
ação pelas pessoas diretamente atingidas pela crise econômica que se 
instalou com lives beneficentes de todos os estilos e gostos musicais. Por 
outro lado e correndo junto, o exílio fez brotar em vários tantos a disposição 
para pôr em dia suas gravinas e lançarem suas novas composições, vimos a 
valorização das parcerias entre músicos, revitalizada muito pela facilidade e 
qualidade de captação dos smartphones, o split screen tomou conta dos 
novos videoclipes com diversos músicos tocando e gravando da sua própria 
casa. 

Foi um festival de grandes músicas novas que abrilhantaram a vida e os 
ouvidos de quem ficou em quarentena, pelo menos por um tempo; A ideia da 
revista ficou meio que no stand by, e me veio em mente a provável 
contribuição para o contágio que traria uma nova edição impressa, que seria 
passada de mão em mãos muito rapidamente; A decisão por lançar digital é 



No último mês de março o quinteto Renegados do Folk lançou seu 
novo EP de estúdio intitulado “Folk & Ácido”, o material conta com 5 
músicas gravadas entre os anos de 2016 e 2017, a captação ficou por 
conta do grande Marcus Gusso, o Coelho. O disco tem importância 
diferenciada na história da banda pois serve como pontapé definitivo 
para o grupo que passou por um longo hiato. Os destaques ficam por 
conta dos clássicos “Copos Quebrados” e “Odeio Flaubert” e abusam 
das sonoridades experimentais e criando ambiências únicas para cada 
canção.

https://open.spotify.com/album/24YfBVOZTvWYXOW1RUFnee

uma forma, talvez, de reafirmar uma volta a rotina normal, dar um start no 
pavio da vida novamente e também atingir um público mais massivo 
atingindo novos ares.

A terra, que talvez tenha formato de bola de futebol americano, pareceu 
parar, e está girando um pouco para trás, e o fato é que nós temos o costume 
de seguir em frente mesmo com a tempestade contra nós, e a arte não parou, 
está lutando com unhas e dentes contra a falta de renda, contra um governo 
execrável, e aspirando pela vida. Então aos que estão em casa, em Curitiba ou 
no mundo, eu lhes apresento a edição de quarentena da revista TRAJANO 
HELLS com os últimos lançamentos e notícias do underground de Curitiba e 
sua região Metropolitana.



Tudo começou ainda nos anos 70 quando 
Dario Knopfholz, eclético músico jazzista, 
trumpetista e especialista em instrumentos 
de sopro, ganhou uma fita cassete e um tin 
whistle (flauta irlandesa) de uns amigos 
irlandeses.

Após este evento, não demorou muito para 
que a música irlandesa começasse a ser 
tocada no Paraná, quando a primeira banda foi 
montada pelo próprio Dario com outros 
experientes músicos. Assim originou-se a 
célebre cena de música céltica de Curitiba, que 
permanece até os dias atuais como uma 

referência de grandes bandas, festivais e dezenas de músicos virtuosos.  

Conheci o Sr Dario em 2011, quando entrei de percussionista no Gaiteiros de 
Lume, banda que fazia parte na época. Um ano depois ele deixou a banda e honrou-
me com um convite pra montarmos juntos um novo projeto de música irlandesa. 
Então começamos os ensaios do Drunken Sailors, ainda sem formação definida, 
apenas com o objetivo de produzir um CD com músicos convidados e consolidar 
uma formação para fazer shows apenas após o lançamento do trabalho.

Entramos em estúdio em 2013 com o Sr. Dario gravando sua parte em todas as 
faixas, tendo inclusive gravado as vozes à capela. Gravei as percussões e outros 
músicos estavam gravando as suas respectivas participações quando fomos 
surpreendidos pela notícia de sua trágica morte. 

Após o período de luto, em que toda a cena de música céltica nacional e 
internacional, além de músicos eruditos de diversos estilos, sentiram a perda do 
grande Mestre, me vi obrigado a dar continuidade à produção do nosso CD 
inacabado, chamando outros músicos para concluir a obra.

Em 2019 a obra foi concluída e agora está finalmente lançada. Entitulada  
”Farewell: the Captain's Last Sail”, sinto um misto de orgulho, tristeza, saudade e 
alívio em anunciar que estou lançando esta obra prima em homenagem ao Grande 
Capitão, Mestre da música, que partiu sem volta, mas estará sempre vivo na 
música que deixou e na mente de brilhantes músicos da nossa cena.

Bruno Novak, percussionista do Snáidhm e baterista do
Tripanossoma,  Slammer e Sem Futuro.

youtube.com/watch?v=waAYUFDJZIs 
(clique aqui para ir para o Link do álbum)



 A banda Broken Death lançou no último mês 
de abril o EP “Religion Is Fear” que foi produzido 
no estúdio Thunderhouse em Colombo-PR. A 
banda foi produzida por Willian Beer e lançado 
pelo selo Trajano Records. 

O grupo traz a já conhecida sonoridade Death 
M e t a l  co m  i n fl u ê n c i a s  d i r e t a s  d e  o u t ra s 
vertentes extremas do Metal, a banda que é 
formada por Peterson Henrique, Michael 
Livorum, James e Berte, demonstrou ao que veio 
ao trazer o tema político/religioso novamente 

para dentro do metal pesado, músicas como “Parasites” e “Religion Is Fear” são 
capazes de destruir qualquer ouvido desavisado e preencher qualquer lacuna que 
um bom fã de metal old school venha a ter. A captação ficou por conta do produtor 
Bruno Vinicius do estúdio Thunderhouse, e a mixagem e master por conta de 
Beer. O material ainda conta com uma homenagem a banda curitibana Necrotério 
com a versão de “Daying Inside Of Death.

soundcloud.com/trajanorecords/sets/broken-death-religion-is-fear-ep (clique aqui para  ir 
para o  Link)

Veio ao ar no dia 8 de maio o clipe da banda 
She is Dead intitulado “Story Of Lies”.

 Formada em 2015 pelos integrantes Kim 
Tonietto baixista e vocalista, Ricky Volpato na 
bateria e Mau Carlakoski no vocal e guitarra, a 
banda curitibana She is Dead traz uma 
mistura de rock, punk, dirty rock e hardcore. 

Os shows são intensos, com grande 
interação do público e muita energia, que é o 
ponto alto da banda. O Grupo é um dos 
destaques da cena underground curitibana 
nos últimos tempos, apresentando um Rock 
Alternativo de altíssima qualidade.

youtube.com/watch?v=wYAByPvW0ds (clique aqui para  ir para o  Link)



O músico e produtor Willian Beer lançou 
no mês de abril o álbum “Exilado No 
Paranã”, sendo o seu 6º registro em 
carreira solo, Willian seguiu a mesma linha 
usada nos trabalhos anteriores, gravando e 
finalizando o disco sozinho. 

O disco é um compilado de gravações 
feitas por Beer entre 2017 e 2020, o 
destaque fica para as canções “Por Que És 
Una Mierda” gravada no estúdio Caveira 
furada e também para versão “Falso 

Romance” em adaptação e tradução quase que literal de um clássico dos 
Buzzcocks. É uma ótima pedida para os dias complicados exílio e 
quarentena.

youtube.com/watch?v=l-Wmo9tS-TU&t=721s (clique aqui para  ir para o  Link)

A banda mais maluca de Curitiba 
lançou no último dia 23 de abril seu 
disco “Trajano Hell”, com versões 
aportuguesadas de clássicos do 
Rock e Punk Rock mundial feitas por 
Gegê Valentino. 

O Album conta com 16 canções 
sendo 2 delas inéditas de Valentino, 
e também pérolas como “De Uma 
Chance a Paz”, versão de “Give 
Peace A Chance” de John Lennon e “Picadas De Agulha”, da lendária 
“Needles And Pins” dos Ramones. O Disco foi gravado por Valentino e 
mixado e masterizado por Derick Martins.

youtube.com/watch?v=ZWCsKD5Gzcw (clique aqui para  ir para o  Link)



Uma das bandas mais doidas e 
originais dos últimos tempos de 
Curitiba a Iron Almeida lançou no 
último dia 11 de abril o clipe da música 
“Ninguém Viu” que trata de um 
assunto bastante corriqueiro na cena 
das bandas undergrounds, 

O fato do artista lançar um material que até teve investimento em 
produção e qualidade musical mas não é visualizado pela massa dos 
consumidores de arte, muito pelo domínio dos anúncios que monetiza e 
sustentam a carreira de muitos artistas, esses muitas vezes que não 
apresentam uma qualidade, é uma crítica bem humorada ao maisntreem.

A letra foi composta por Emersom Santos ao ver um companheiro de 
banda sofrer na função de divulgar a banda.

youtube.com/watch?v=bZaRr92gfL8 (clique aqui para  ir para o  Link)

Lançou no último dia 6 de maio a 
música “O Universo de Cada Um” o 
compositor e produtor Renato 
Ximú, nome conhecido da cena 
Rock de curitiba, 

Ximú lançou 4 singles desde o 
início do período de quarentena até 
agora, e vem convidando figuras da 
arte paranaense para participar de suas canções e gravando remotamente, 
é também um dos músicos que mais faz lives nesse período sombrio 
sombrio trazendo o melhor do Rock and Roll aos mais diversos 
apreciadores. A canção “O Universo de Cada Um” conta com a participação 
de Amândio Galvão e Luiz Henrique.

youtube.com/watch?v=TAFCv237BKY (clique aqui para  ir para o  Link)



O músico e multi-instrumentista Yan 
Lemos lançou no dia 8 de abril o EP “Vielas 
do Incerto” que foi produzido por Yan e 
Rodrigo Barros Dal Rey no estúdio 
Radiocaos em Curitiba. Yan Lemos é 
conhecido por integrar vários grupos 
essenciais do Rock curitibano como 
Escambau e Cosmonave.

O EP traz toda a visão musical e de 
composição do músico e apresenta um 
set de canções únicas e que agradam os 
mais exigentes ouvidos, apresentando arranjos de violões magníficos e 
linhas vocais sem  igual.

youtube.com/watch?v=NtVDxpaCcEY(clique aqui para  ir para o  Link)

O One Man Band mais conhecido de 
Curitiba, O Lendário Chucrobillyman, lançou 
no último dia 26 de abril o álbum “Rock n roll 
Primitivo” que traz o seu já conhecido Rock 
garage punk from pilarzinho, Paraná. 

Esse é o primeiro registro feito pelo 
músico em sua casa, o material foi gravado 
em 2004, na época com um microfone de pc. 

O personagem é mais uma faceta do 
genial Klaus Koti que vem chacoalhando os 

assoalhos pelo Brazil e pelo mundo já a algum tempo, sendo um dos nomes 
mais fortes da cena Curitibana e influência para diversas bandas que vieram 
após sua música aparecer pelos pinheirais.

youtube.com/watch?v=kpFeaRPCOuM (clique aqui para  ir para o  Link)



A Banda curitibana Grade lançou 
no dia 20 de abril o clipe para 
música “Bala de Borracha”, canção 
que aborda os acontecidos do dia 
29 de Abril onde o estado do PR 
ordenou a Polícia mil itar que 
reprimiu os professores que 
protestavam por seus direitos 
previdenciários. 

O Grade que é formado por Gabriel Guedes na batera, Rafael Guedes na 
Guitarra e Rodrigo Graça no baixo já é nome conhecido dos festivais de som 
pesado pelo Paraná afora, O clipe foi produzido pela própria banda e conta 
com a participação do frontman da banda Machete Bomb, Vitor Salmazo.

youtube.com/watch?v=Wp70q1h6O8w (clique aqui para  ir para o  Link)

Buhler lançou no dia 27 de Abril 
s e u  n ovo  c l i p e  p a ra  m ú s i c a 
“ D o e n t e  Po r e m  V i vo ” ,  u m a 
versão punk podrera da banda 
carioca Zumbi do Mato. 

Alexandre Buhler é conhecido 
na capital paranaense por ser um 
dos entusiastas culturais mais 

atuantes na cena, assim como um compositor com grande identidade em 
suas músicas, com influências de Punk Rock e Skylab. O músico também é 
editor e idealizador da revista Trajano Hells.

youtube.com/watch?v=i-jcYw57Ugo (clique aqui para  ir para o  Link)



Uma ótima notícia para os amantes do rock independente Brasileiro, o blog 
Rarozine irá lançar uma revista em versão física! Após 6 anos de trabalhos 
ininterruptos dentro do cenário alternativo , o Rarozine traz de volta o frescor de 
uma revista em edição física, dedicada à música alternativa. A idéia que surgiu de 
influências de grandes publicações dos anos 80/90/00 como Bizz, Zero, Rock 
Press, foram pedras fundamentais na vontade de concretizar o lançamento. 
Mesmo com um formato talvez fora de moda, se acredita ainda no 
relacionamento de amor com a música e artista em si. O projeto consta em 
edições mensais, com objetivos de chegar ao público nacional como um todo, e 
não somente com a abrangência do site.

A publicação também terá alguns colaboradores já conhecidos do público,  
que acompanham o trabalho do site.

Para leitores/assinantes que gostam de leitura através de smartphones, 
tablets,  PCs, também será lançada a versão simultânea em PDF.

A novidade que já se encontra em pré-venda, da primeira edição, da qual 
quem estampa a capa, são os paulistanos do Desalmado, e também com várias 
entrevistas/matérias com Evil Matchers, Simbiose, Haunt, Baile do Capiroto, 
Deaf Kids, entre outros.

Já nas próximas edições, estão prometidas grandes bandas do cenário 
nacional pras capas, além de inúmeras matérias/entrevistas sobre a cena 
nacional/estrangeira.

          www.facebook.com/rarozine www.rarozine.com.br



Banda
box

 Vídeos de forma barata e simples para 
sua banda, é a proposta do Trajano Vídeos. 

Nem toda banda consegue ter grana 
para uma mega produção, ou as vezes a 
banda só precisa de um vídeo simples para 
por no seu canal, ou em sua rede social, 

para isso, temos o serviço de edição de vídeos da Trajano.

Fazemos vídeos clipes, com valores variados, audio com a letra da música, o 
seu álbum inteiro uma faixa seguida da outra e a capa do seu álbum no vídeo, ou 
uma playlist para você upar em seu canal, cada faixa separada e com uma arte 
própria. Você é que manda faça um orçamento para nosso serviço de vídeos.

Um outro novo projeto que vai dar o que falar 
é a TRAJANO STORE, nela você poderá comprar 
qualquer Cd ou material de banda do nosso selo 
ou parceiro nosso.

Os materiais vão ter o link para vendas 
através de links, como o Amazon, ou Mercado 
Livre, ou o whatsapp de contato para venda 
particular.

O objetivo é divulgar as bandas e unir todos 
os materiais de marketing em um só lugar.

 A Trajano Records já é conhecida pelo seu trabalho 
com prensagem de Cds em pequenas tiragens, para que 
as bandas possam ter o seu álbum gravado de forma mais 
fácil e rápido, e assim ter um material para vender nos 
shows.

Uma nova idéia que irá sair este ano, é a BANDA BOX, 
um novo formato, contendo um pen drive com os áudios 
da banda, e opções variadas, como adesivos da banda, 
poster e até um Cd incluso, uma outra forma de vender 
materiais para sua banda.



Criar uma revista virtual para divulgar cultura e política era um sonho 
antigo, compartilhado pela editora, Ana Campos e o jornalista, Antônio 
Caccia. A ideia ganhou força e foram feitas algumas tentativas e 
experimentos com sites voltados para a comunidade, porém eles não 
atendiam ao propósito desejado, que era mais amplo.

A Curitiba Suburbana nasceu em Outubro de 2019, primeiramente em 
uma edição em formato Revista Digital, mensal, que trazia sempre uma 
banda curitibana no destaque da capa e artigos sobre política, literatura e 
sociedade. Logo em seguida, em Novembro, criamos o primeiro site, onde 
passamos a publicar artigos diários. A ideia começou a ganhar forma e vimos 
a possibilidade de ampliar os meios de comunicação em que atuávamos e 
como a música do underground local era um dos nossos focos principais, 
decidimos criar uma Web Rádio para tocar aquelas bandas sobre as quais 
falávamos, colaborando com a divulgação da nossa arte local. 

Com muita vontade, mas sem recursos, a rádio seguiu, tímida, por alguns 
meses, enquanto o site da Revista já tinha uma ótima aceitação e uma 
visitação diária orgânica razoável, para uma iniciante. A essa altura, algumas 
poucas pessoas da cidade, simpatizantes do nosso trabalho, colaboravam 
como podiam e mesmo que a colaboração fosse simbólica, nos sentimos 
incentivas a continuar e até a ampliar nossos meios de atuação, porque 
vimos na Curitiba Suburbana um grande potencial de crescimento. 

Ainda sem apoio e com custeio próprio, decidimos partir para uma 
plataforma mais completa com o site, a web rádio e uma web tv transmitindo 
conteúdos 24 hs para as nossas redes sociais, para o próprio site da Revista e 
para um aplicativo exclusivo, pois assim, não só poderíamos escrever sobre 
nossa música e sobre nossa cultura, como também poderímos dar a ouvir a 
ver esses conteúdos, nesses tempos em que as imagens e sons falam muito 
mais do que apenas textos. 

Assim, somos agora uma pequena rede de comunicação, ainda em fase de 
organização e desenvolvimento. Em fins de Maio, retornaremos com as 
edições mensais no formato revista, mas agora voltada para a literatura em 
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especial e com publicão impressa sob demanda. Como não temos recursos, 
utilizaremos o sistema de plataforma de auto-publicação para produzir 
nossas futuras edições trimestralmente, e disponibilizaremos a compra da 
Revista impressa sob demanda, através dessa plataforma. Realizaremos 
concursos literários para os destaques da capa e escolheremos os demais 
participantes em cada edição conforme avaliação dos textos recebidos. 
Predendemos assim, colaborar e incentivar a cultura, a música através da 
Web Rádio e Web TV a literatura através das edições trimestrais da revista, e a 
conscientização política através dos artigos que publicamos diariamente no 
site, embora ela não seja nossa única matéria.

Em geral, os focos da Curitiba Suburbana é Cultura, Política e Opinião. 
Somos um espaço a mais para a promoção da nossa arte e literatura e do 
pensamento político progressista e seguimos na busca pela consolidação do 
nosso trabalho, que é dar espaço para nossos artistas e para quem deseja ser 
ouvido través da mídia digital.

Site: www.curitibasuburbana.online/
Aplicativo:
play.google.com/store/apps/details?id=com.samhost.curitibasuburbana



“Litoral Underground News” é uma equipe de amigos formados por 
Leonardo Cardoso da “R F Produções Underground”, produtora de shows 
underground atuante no litoral paranaense desde 2012 com mais de 50 
eventos na bagagem, Diego Lima da “Ovelha Filmes” também atuante no 
litoral paranaense com filmagens profissionais de eventos em geral e 
Alexandre Quadros do blog e programa de rádio “Toca do Shark” rodando o 
underground desde os anos 90, ou seja, 3 caras que respiram música, em 
especial o Rock and Roll, Punk Rock, HardCore, Heavy Metal e todas as suas 
vertentes, trazendo para você tudo que está rolando na cena underground 
no Litoral paranaense, catarinense e até onde o Underground nos levar!!!

Situados em Guaratuba/PR o programa que estreou no Youtube no dia 
31/03/2020 abrange o Underground com um todo, bandas de toda América 
Latina são bem vindas, com ou sem clipes produzidos.

O programa conta com várias atrações, como:

-Entrevistas, bate-papos, cobertura de shows, novidades na cena 
underground, divulgação de bandas, vídeo clipes, release de discos e muito 
mais ...

E neste domindo, dia 24 de Maio de 2020 foi ao ar a Edição 2 do programa 
Litoral Underground News.

Algumas das atrações do Programa deste Domingo foram: Kulto Maldito, 
Héia – Black metal Resistência, Atomic Appliance, Slammer, Banda Grade, 
Tuatha de Danann, Illbred, Banda Alma Negra, Buhler, High Butcher, Canifraz e 
entre outras.

https://www.youtube.com/channel/UCAv9xRvFlk3hnqE5CklWeRg
https://www.facebook.com/litoralundergroundnews

https://www.facebook.com/toca.do.shark
https://www.facebook.com/ovelhafilmmaker

https://www.facebook.com/RFproducoesunderground



Continua no proximo Trajano Hells...

Continuando
a nossa

aventura...
Undergrundi

 Klaus Koti



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

(clique aqui para  ir para o  Link)

faceboo.com/trajanorecords

youtube.chanel/trajanorecords

@trajanorecords

QR CODE
do facebook da Trajano:


