


E estamos ai para mais uma edição da Trajano Hells.

A situação da pandemia não esta melhor como queriamos que 
estivesse, e a abertura de eventos com mais pessoas nesse final de 
Julho e começo de agosto não nos traz muita confiança, pois parece 
ser mais uma pressão do mercado e do governo para que tudo volte 
ao normal mesmo estando ainda nessa situação de calamidade 
pública, do que realmente os eventos estarem voltando ao normal.

Mas não deixaremos desanimar, mediante qualquer situação, 
esse submundo que é o underground é assim mesmo, altos e baixos, 
ter poucas pessoas nos shows e eventos nunca nos desanimou, tão 
pouco a falta de apoio do governo para a cultura e arte nesse pais, 
que decaiu muito desde o inicio do governo do Bostanauro. Mas 
estamos ai dando a Cara para Bater, e prontos para o que der e vier!

Os músicos estão se esforçando para não deixar a musica parar, 
gravar cada um de sua casa, ou se juntar as vezes para poder ensaiar 
ou gravar tomando cuidado com as questões do Covid, já virou 
rotina, e a Trajano Records esta aqui para divulgar os artistas e a arte.

São vários lançamentos para comentar, iniciativas e projetos que 
na verdade nem cabem todos em uma edição da revista mensal, mas 
temos o orgulho de divulgar as bandas e as matérias aqui presentes, 
como o Festival Plá A Arte da Rua XV, que ocorreu nos dias 30 e 31 de 
julho e 01 de agosto e lançamentos memoraveis de várias bandas.

Na edição deste mês de Agosto vamos reviver os momentos de 
arte de Rua, e a Revista será lançada no berço de origem do 
Underground, no Largo da Ordem, por isso o titulo "Mais 
Underground do que nunca" pois estamos aqui para mostrar para 
todos e relembrar para nós mesmos naqueles dias que estamos 
quase desistindo de nossos projetos que o "O underground nunca 
morre" 



Plá lança seu sexagésimo terceiro álbum com grandes 
canções e participações especialíssimas. 

Por Willian Beer.

   Fiquei muito feliz quando fui convidado pelo Plá para 
finalizar seu novo álbum que o mesmo estava produzindo 
com seu ilustre amigo Gegê Valentino. Plá ficou encarregado 
de me enviar o material que ele havia gravado até então na 
Play 31 com Valentino e me incumbiu da função de criar o 
restante dos instrumentos e completar suas composições, 
tive a importante missão de microfonar minha bateria e afinar um baixolão Waldman que 
tenho aqui pra dar cabo desse disco que para o filósofo das ruas era de tanta urgência. 

   A primeira impressão que tive ao ouvir o disco foi de ter sido transportado 
diretamente a rua XV de novembro no coração de Curitiba, todos os meus sentidos se 
voltaram para os sons que vêm do ambiente urbano e onde as mazelas da sociedade 
saltam aos olhos e a vida se obriga a continuar sem que as pessoas tenham tempo pra 
parar e refletir o que realmente estão fazendo de suas vidas. Os violões já vieram mixados 
e tinham o timbre exato do que se ouve quando está sentado em um dos bancos da praça 
a observar o movimento comum da população em meio as poesias cortantes e o canto 
preciso do Plá, o que me restou foi absorver a mensagem que aquele disco me trouxe e 
colocar o meu Rock and Roll a contribuir com o homem da bicicleta.

   O material conta o diversas participações importantes como a do guitarrista Joe 
Homeless na maioria das canções, apresentando arranjos que hora puxam para o rock 
clássico, hora para o blues. As faixas que mais me dei por satisfeito ao ouvir o resultado 
final foram “O Homem Forte da Natureza”, “Outra Visão” e a belíssima “Loucura 
Consciente" de onde Plá tirou uma de suas melhores composições bradando um refrão 
profético “Esse é o Sinal, Esse é o Sinal”. Ao completar a última música e me atentar ao 
envio para o seu compositor, tive a certeza do dever cumpridor e que as horas que investi e 
as infinitas repetições e desacertos que se compõe uma produção até o seu resultado 
final haviam de fato valido muito a pena.

   Deixo com todos que apoiam a música autoral esse álbum de primeira grandeza do 
Rock Curitibano, aquele que você dá o play e lava a louça com a tranquilidade de não ter 
que enxugar a mão nenhuma vez pra pular de música, salvando seu 
aparelho eletrônico da oxidação e umidade, e também te mostrando 
que a poesia e a filosofia podem te dar outra visão!

Link do álbum:  https://www.youtube.com/watch?v=6RCNSxZVh8A

Acesse o QR Code 
e confira no Youtube 



Coletânea CURITIBA AUTORAL 
movimenta a cena underground 
curitibana.

Foi ao ar no último dia 24 de Julho a 
coletânea intitulada CURITIBA 
AUTORAL, o material foi produzido 
pelo estúdio Plug and Play em 
parceria com a Trajano Records e 
conta com 10 bandas do circuito 
Rock and Roll, Punk e Metal de 

Curitiba. Quem idealizou o projeto foi o entusiasta cultural Fabio 
Falcão e ficou a cargo de Willian Beer finalizar a edição e masterizar 
as músicas.

Participaram da coletânea as bandas Alma Negra, Tripanossoma, 
Caps Stones, Grade, Sem Futuro, Tijolada S/A, Helix, Coice Seco, 
Bomba Caseira e Ultrasom Cwb. A playlist chega como um tapa na 
orelha dos ouvintes com performances memoráveis das bandas 
assim também como a seleção que está sensacional, tudo muito 
bem captado pelo produtor Elencar Antônio.

As cópias físicas da coletânea estarão a venda no evento do dia 
21 de Agosto, na loja da Guitar Shop e no estúdio Plug and Play.

Confira a coletânea na integra:

https://www.youtube.com/watch?v=XFQkoAuJ_xU

Acesse o QR Code 
e confira no Youtube 



“Sob o Luar” é o novo single do Algea 
(pronunciado Éa) e seu 8º trabalho lançado. 
A banda de Depressive Black Metal 
composta unicamente por Gustavo 
Toscan da Silva e formada no final de 2020 
chega agora com sua música mais longa 
até então. Com 8:36 minutos a música 
aborda em sua letra os sentimentos 
causados pela solidão da noite, mantendo 
assim uma temática que já é tradição da 
banda desde especialmente seu segundo 
álbum, “Shades of Depression”. Outro 

elemento que persiste, tendo sido apresentado no Ep “Vazio” foi a presença 
da Viela de Roda, instrumento medieval que data do século X e que é mais 
uma adição de instrumento atípico na banda que com exceção da bateria 
usa apenas instrumentos não tão comuns no gênero como a Cigar Box 
(espécie de guitarra de três cordas feita com uma caixa de charutos 
cubanos) fazendo as vezes da guitarra e o já tradicional acordeon.

Desde sua fundação, Algea traz uma grande inconsistência de 
lançamento, tendo seus discos lançados sem muito alarde ou divulgação, 
sendo apenas disponibilizados da noite pro dia pelas mídias que a banda 
utiliza, sendo primariamente elas o BandCamp e Instagram. Importante 
ressaltar que todos os lançamentos da banda estão disponíveis de forma 
digital e gratuita nas plataformas de streaming, youtube e bandcamp.

https://www.youtube.com/watch?v=YWh7Z32nuvg (Sob o Luar)

https://algea.bandcamp.com/

https://youtube.com/channel/UCg7bhfOsfXkgaD4U_U0Q4Aw

https://open.spotify.com/artist/7JE0nGpWxohM4x3OMQYczN?si=yvuzs79JQTO9ig
ekPrn2eg

Acesse o QR Code 
e confira no Youtube 



A cantora e compositora Andreza Michel 
lançou, dia 13 de Agosto o primeiro Single e clipe 
de seu novo projeto solo SUX, chamado “Pure 
Sugar”

Andreza é conhecida por ser vocalista e 
baixista da banda Uh! La La e baixista do The 
Shorts, Deza, como a artista é chamada, utilizou o 
t e m p o  d e  i s o l a m e n t o  p a r a  n o v a s 
experimentações, explorando sentimentos 
despertados no período pandêmico.

“Pure Sugar” fará parte do projeto “Night and High Sessions”, que ainda não 
possui data de lançamento definida. O videoclipe, mistura 
animação e imagens das ruas de Curitiba.

https://www.youtube.com/watch?v=mka_tW6VzsU

U.R.S.O (Union Resistance Satanic 
Orgy) é um projeto que reúne músicos de 
algumas das bandas mais ativas da cena 
curitibana, Slammer, Thou Shall Not, 
Alma Negra. O som é um Metal obscuro 
com influências tribais, o cd que esta em 
processo de gravação deve ser lançado 
ainda esse ano por um grande selo 
nacional. A obra é conceitual e aborda 
uma história que se passa no Brasil colônia, rituais de canibalismo, tráfico 
de pau brasil e batalhas entre corsários espanhóis e franceses. O primeiro 
single Spirit at War foi lançado em julho. 

Urso voz, Tiagonha e Caos guitarras, Zema baixo 

e Buffalo bateria.

https://www.youtube.com/watch?v=_SIGQqMZfbc

Acesse o  QR Code 
e confira no Youtube   

Acesse o  QR Code 
e confira no Youtube   



A banda de Trash/Crossover Eskröta, 
disponibilizou recentemente seu mais 
novo videoclipe da faixa “Grita“, faixa de 
abertura do mais recente álbum de 
estúdio da banda, intitulado “Cenas 

Brutais“, lançado no começo de março deste ano.

Com letras sobre feminismo, homofobia, violência doméstica e 
desigualdade na sociedade, “Cenas Brutais“ conta com as ilustres 
participações da Fernanda Lira (Crypta e ex-Nervosa), e da May Undead 
(Torture Squad) nos vocais.

O power trio é composto por Yasmin Amaral na voz e guitarras, Tamy 
Leopoldo no baixo, e John França na bateria, que antes era comandada por 
Miriam Momesso antes de sua saída da banda no final de 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=AP70Kgtof0o

"Pirates From Outer Space" é a primeira 
f a i x a  q u e  o  H e l l  G u n  s o l t a  d e s d e  o 
lançamento do álbum "Kings Of Beyond 
(2020)". 

A música apresenta nova formação: 
Matheus Luciano (v), Marllon Woicizack (b), 
Cj Dubiella (d), Jean Fallas (g) e o novo 
integrante Lucas (Shred) Rodrigues (g). 
Produzido por Rory Langdon (EUA), o novo 
single soa como os álbuns atuais de bandas 
de heavy metal dos anos 80. O tema lírico é 

um mergulho no mundo da 
conhecida franquia da Nintendo "Metroid".

https://www.youtube.com/watch?v=FcCwbek7rGA

Acesse o  QR Code 
e confira no Youtube   

Acesse o  QR Code 
e confira no Youtube   



Unidas pela música, feminismo, cólera, o amor e a ânsia 
pela revolução, as sete amigas e artistas, se dividiram para 
a criação do single “Vade Retro Satanás”, estreia da banda 
Bruxas Exorcistas pelo selo Maxilar.

A nova banda é formada pelas amigas e artistas 
Apolonia Alexandrina (anvil FX), Camila Costa, Érika 
Martins, Luísa Matsushita (Lovefoxxx, CSS), Maria 
Paraguaya (Escambau e Banda Cigarras) e Virginie Boutaud 
(Metrô).

Divididas entre França e Brasil, a música surgiu no violão 
de Virgnie, que mora em Toulouse, mas conta as vozes das bruxas exorcistas espalhadas 
por Curitiba, Garopaba e São Paulo. “Não queremos ouvir e assistir tanta crueldade, 
racismo, homofobia, preconceito, dor, morte e destruição. Queremos respeito para 
tod@s na diversidade. Queremos alegria de viver, paz e amor”, explicam. 

https://www.youtube.com/watch?v=vQ6rxMhAnt0

Após dois anos do lançamento de seu primeiro álbum, a 
banda Exylle vem trazendo seu mais novo EP "Sangue nas Ruas". 

O foco deste projeto é trazer toda a ideia da banda da forma 
mais clara possível, por este motivo o EP é composto por 5 faixas 
inteiramente em português. As gravações ocorreram durante a 
pandemia e toda a situação apocalíptica ao qual o Brasil anda 
passando serviu como inspiração para as composições. O estilo 
característico da banda  que mescla o Thrash e Death Metal 
permanece, porém, com as letras críticas e passagens 
agressivas percebe-se uma maior influência do hardcore, algo já 
presente anteriormente porém em doses menores. 

Neste trabalho está sendo apresentada a nova formação da banda, que além de Kevin 
Vieira e Victor Hugo, conta com Winicius Rodrigues que já tocou em diversas bandas de 
hardcore da região (Infarto HC, Böriz Kasööy) e Isaac Murilo, que traz uma grande bagagem 
tocando em bandas de São Paulo e Curitiba (Porrada, Perpetual).

Exylle iniciou suas atividades em 2014, e desde então vem se 
apresentando nas principais casas de shows e eventos da região sul do 
Brasil. Em 2015 lançou o EP "Dead When Born by the Church" e em 2019 
seu o primeiro Álbum auto intitulado.

https://www.youtube.com/watch?v=dPgVYZJK-ZM

Acesse o  QR Code 
e confira no Youtube   

Acesse o  QR Code e confira no Youtube   
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"Demo" é um compacto que reúne 
gravações caseiras do músico Willian Beer 
desde seu início na música em 2006 até 
2016.

1 - Melancolina

2 - Sub Existência

3 - 8 Pilhas por 1 Real

4 - Canção do Amor Perdido

5 - Graças a Zeus

https://www.youtube.com/watch?v=elOaM5LLOe0

A Buffalu's Jack nasceu no inverno curitibano de 2013, 
formada por cinco amigos de infância, que depois de 
crescerem decidiram fazer uns sons e se divertirem. 
Misturando o Country Americano com o Hardcore 
Californiano, uma pitada de brasilidade e um toque 
requintado de muito pinhão, vermouth e cigarro 
paraguaio, nasceu a Buffalu's Jack.

Em 2014 a banda passou por uma fase difícil, e entrou 
em hiato até 2019.Em 2021 a banda decidiu criar um novo 
método de divulgação, já que não era possível rolar shows 
por causa da pandemia. A cada 3/4 meses eles lançam um 
e p  g r a v a d o  d i r e t o  d o  e s t ú d i o ,  s e m  e d i ç ã o  e 
cortes.Gravado e produzido pelo Estúdio Caverão, o ep traz ao mundo cibernético as 
músicas clássicas da banda, falando sobre cachaça, mulher, diversão e cigarro paraguaio.

A banda é figurinha marcada em bares conhecidos da cena underground, 
principalmente no Old23 Rock Bar em Araucária onde a banda fazia seus shows com 

frequência e trazia a galera para o comer a batata rústica do local e beber 
muito vermouth.

https://www.palcomp3.com.br/buffalusjack/

Acesse o  QR Code 
e confira no Palco mp3   

Acesse o  QR Code 
e confira no Youtube   



Nós avisamos!

O que a Codiban Oferece:
Em momentos que a comunicação  

Digital, virou a maior Arma de divulgar a 
Arte! Criamos diversas ferramentas para 
divulgar a Produção Cultural.

Criamos o Pé Sujo Digital que será a 
nova Roupagem do mesmo trabalho 
orgânico.

Pois acreditamos que Tempo é Arte.

Iremos acompanhar as bandas participantes da Codiban oferecendo monitoramento em 
suas divulgações das redes sociais, oferecendo nosso Canal do Youtube que se Chama Codiban 
Tv, que irá ao Ar em  Setembro, loja para venda de materiais, programa de rádio focado nas 
bandas da Codiban, recentemente criamos um Site Comunidade onde o Membro terá acesso a 
mídias em geral, focada no tema de divulgação.

As bandas participantes recebem uma oportunidade única de começar do Zero, da Origem 
toda a divulgação primária que toda banda deve ter. Como sabemos que não temos datas para 
voltar ao normal, criamos uma fórmula de apresentação dos Grupos da Codiban, Apresentando 
o SHOWCASE, para todas.

Após pesquisas, estudos, treinamentos e um trabalho inovador, oferecemos para a banda 
uma produção de se apresentar na forma SHOWCASE.ShowCase: Show da Banda Gravado ao 
Vivo em Blocos de 03 músicas apresentando seus respectivos integrantes, e oferecemos ao 
nosso público a banda conforme ela deve estar se apresentando ao Vivo.O grupo musical deve 
estar adequadamente com suas tarefas cumpridas, por exemplo:

Ter uma logomarca, release bem elaborado, propósito para divulgação, músicas 
devidamente gravadas e cadastradas nas suas Associações. Após isso, a banda já deve ter 
subido suas músicas nas plataformas ou escolher a Distribuidora que mais lhe agrada. Após 
esse primeiro passo, já temos como iniciar nosso trabalho, pois se nosso objetivo é 
monetização da música, a mesma deve estar já nas suas devidas plataformas para escutar e 
caminhar com suas próprias pernas.

Já estamos trabalhando com 04 bandas, que estamos oferecendo, nossas prestações de 
serviços.

Temos mais 08 bandas na Ponta da Agulha, nós não somos um Selo, somos uma produtora 
de divulgação, a banda tem total Liberdade de Expressão e caminhar com Liberdade, o que 
estamos fazendo é inédito no Mercado de Divulgação Musical Independente.

Trabalhamos desde o início da divulgação da banda, até a venda de seus produtos. A Codiban 
é o quinto elemento da banda! Ou seja, o Primeiro Fã que ouvirá sua música e investirá nela.

Estamos programando para nosso Primeiro Programa de Rádio que será chamado 
CODIBAN EXPRESS WEB-ZINE.

Estaremos apresentando as bandas da Codiban no estilo radiofônico dos anos de Ouro da 
rádio, informando para o público a  influência da banda como um Áudio-Zine.

Estamos também em parceria com o Studio Tenda, um 
dos pilares do CODIBAN TV. Pois é onde estamos gravando 
nossos SHOWCASES que é a apresentação da banda no 
nosso canal do Youtube. Teremos em setembro o 
lançamento do nosso festival Pé Sujo Digital.

https://www.facebook.com/groups/flavio.fardado

Acesse o QR Code e confira o Grupo do Facebook 



Este mês de Agosto foi inaugurada a loja The Guitar Shop.

A loja que pertence ao Willian Beer, um dos sócios da Trajano Records, faz reparos 
e consertos em instrumentos musicais, e em equipamentos eletrônicos, como 
caixas de som de teclados. 

A loja, também fornece seu espaço para a venda de materiais de bandas 
Underground como os cds prensados pela Trajano Records, você que tem uma 
banda pode deixar seu Cd lá para vendermos.

Venha fazer um orçamento, trocar uma idéia com o Willian Beer

Seu violão elétrico está com problemas? 

Deixa que a The Guitar Shop resolve para você !

Nós ressuscitamos a parte elétrica do seu violão ou instrumento musical de sua 
preferência !

A Guitar Shop está no endereço Av. Sete de Setembro, 3432, Sala 4, no centro de 
Curitiba.

facebook.com/theguitarrepair

instagram.com/theguitarshopcwb

https://api.whatsapp.com/send?

phone=5541998663483

Acesse o QR Code para o Facebook
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Acesse o QR Code

para o Youtube

Os primeiros passos:

   A banda Vu!gar Rock surgiu em meados de 
2009 e teve um hiato a partir de 2012 até 2019. 
Formada por Hugo Cesar (Guitarra/ Voz/ 
Harmônica), Tiago Ribeiro (Guitarra/Voz) Bruno 
Santos Bateria)  e  posteriormente Tuta 
Andrei(Baixo) para formar o time. Após tanto 
tempo parado, Tiago que já havia se cansado do 
marasmo de ficar sem tocar e resolveu voltar 

aos poucos a fazer um som com os amigos, retornando com o Vu!gar, ao mesmo tempo 
também se concentrou no projeto paralelo chamado Cidadão Komum em cooperação com o 
músico Willian Beer. Tiago e Beer produziram algumas canções no início de 2021, sendo uma 
delas a música “Mundo Normal”, disponível no canal da Trajano Records no Youtube e que traz 
uma pegada do rock garageira dos anos 70.

   Com a saída de Bruno das baquetas, os ensaios do Vu!gar que aconteciam muitas vezes 
simultaneamente as reuniões do Cidadão passaram a contar também com Beer que assume 
de vez a batera e fecha o time para a sequência que viria a ser o grupo. Com o quarteto 
montado o grupo se concentrou na gravação do videoclipe da música “De Uma Chance pra 
Você” que foi gravada e produzida por Renato Ximú mas não foi ao ar devido a pandemia do 
COVID, a banda também se apresentou no último dia 1 de Agosto no Festival Plá - Arte da Rua 
XV em uma performance épica transmitida ao vivo para toda a internet, evento esse que teve 
apoio da Fundação Cultural de Curitiba.

   O Vu!gar é essencialmente uma banda de Rock, mas que se deixa levar pelas inúmeras 
influências captadas ao longo dos anos como a vertente sessentista e a pegada a la Chuck 
Berry com Nirvana. É um quarteto de Rock paranaense que não se via há muito tempo. A banda 
que ensaia frequentemente está em fase efervescente de composição com 
uma lista basicamente infinita de novas músicas e projetos a serem 
realizados, o mais ambicioso deles, gravar o primeiro disco completo.

 Confira a apresentação do Vu!gar no FESTIVAL PLÁ - ARTE DA RUA XV:
https://www.youtube.com/watch?v=SfBjJCTJ99o
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Mais uma ideia muito louca que a Trajano 
Records esta fazendo, entrou no ar.

A Trajano Store é uma loja do Underground, 
no site por enquanto tem os principais álbuns, 
gravados pela Trajano Records, e os cds das 

bandas que já foram feitos pelo nosso selo, mas o objetivo com a Loja é ir mais 
além, reunir materiais de diversos artistas de vários ramos, cultural, musical, 
poemas, livros, para por a venda e ajudar todo o 
cenário cultural.

Estamos ainda montando e editando a loja, mas 
você já pode ir lá e conferir o que esta online.

Mais um formato que esta vindo 
novidade por ai é o Trajano Drops, 
vídeos curtos e rápidos sobre materiais, 
lançamentos e contando um pouco 
sobre as bandas e cena Underground.

O  p r o g r a m a  i r á  c o n t a r  c o m 
entrevistas, e mini documentários. 
Aguardem !

Sendo um apoiador do nosso projeto, você estará 
ajudando a melhorar os nossos serviços de apoio a cultura, a 
arte e ao Underground.

Qualquer contribuição, já será de grande ajuda

A Trajano Records, sempre busca criar novas iniciativas 
para movimentar a cena underground, mesmo em tempos 
difíceis, como estamos vivendo neste momento, devido a 
pandemia. Então, o seu apoio será de grande impacto em 
nosso projeto.

Não é só um sistema de ajuda simples, é muito mais do 
que isso É UM PLANO DE ASSINATURA DOS CDS DA 
TRAJANO E DA REVISTA TRAJANO HELLS

Acesse o QR Code 
e confira  

Acesse o 
QR Code 
e confira  
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Sendo um apoiador do nosso projeto, você estará ajudando a melhorar os 
nossos serviços de apoio a cultura, a arte e ao Underground.

Qualquer contribuição, já será de grande ajuda.

A Trajano Records, sempre busca criar novas iniciativas para movimentar a 
cena underground, mesmo em tempos difíceis, como estamos vivendo 
neste momento, devido a pandemia. Então, o seu apoio será de grande 
impacto em nosso projeto.

Não é só um sistema de ajuda simples, é muito mais do que isso É UM 
PLANO DE ASSINATURA DOS CDS DA TRAJANO E DA REVISTA TRAJANO 
HELLS

SEJA UM APOIADOR DA TRAJANO RECORDS

Apoiador Trajano Records
Apoiando em R$ 1,00 a R$ 14,00
Você já estará contribuindo com a Trajano Records

Assinante Hells da Trajano Records
Apoiando em R$ 15,00 a R$24
Você irá receber todo mês uma edição da Trajano Hells

Assinante Selo Trajano Records
Apoiando em R$ 25,00 a R$29
Você irá receber todo mês um dos cds já gravados
com o selo da Trajano Records 

Assinante PUNK! da Trajano Records
Apoiando em  R$ 30,00
Você irá receber todo mês uma edição da Trajano Hells e
um dos cds já gravados com o selo da Trajano Records



Continua no proximo Trajano Hells...
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Continuando
a nossa

aventura...

 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)

facebook.com/trajanorecords

youtube.chanel/trajanorecords

@trajanorecords

Acesse o QR Code 
e confira a página do
Facebook 

Confira as edições
passadas


