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Aewww Undergrada! Mais uma edição da Trajano Hells!

Todo mês tentamos trazer meio que um tema para a revista, que 
envolva algum projeto ou idéia que a Trajano Records esta envolvida, 
e este mês não é diferente, mas iremos trazer muito mais material 
também!

São incontáveis projetos acontecendo nessa cidade e nesse país, 
tantos que até nos sentimentos culpados de não conseguir divulgar 
tudo de uma vez só em uma mega edição, falta até tempo para 
conhecer e ouvir tudo o que rola, mas é com esse esforço pra 
divulgar o que nos cerca que estamos mais uma vez nessa revista.

E dessa vez saímos um pouco da zona de conforto musical, do rock 
e do punk, e fomos para o experimental, industrial e para o noise, pois 
na verdade tudo esta ligado, não somos só o Underground, aquilo 
que não esta na grande mídia, somos muito mais do que isso, somos 
a arte e a cultura, e toda vez que lemos ou ouvimos falar de um 
projeto que envolva esse conceito, já nos envolvemos de uma certa 
forma, o link ou o compartilhamento pode ser importante, mas a 
carga emocional, e o sentimento  que nós da Trajano vemos os 
projetos é que importa.

E mais do que nunca, por causa da pandemia, por causa do cenário 
politico caotico, aonde o conservadorismo se tornou mais evidente, 
esse conservadorismo que prega contra a cultura, (logo se você é de 
direita, você esta indo contra a cultura e a arte, então caia fora dessa 
revista ) vemos na obrigação de apoiar os projetos de protesto!

Costumo dizer que eu gosto do punk, a atitude punk, o punk no 
samba, o punk presente no funk, o punk do grind core e a atitude 
punk presente no Noise e no industrial.

Meus amigos se tem uma hora para você parar de fazer 
musiquinha com metáfora bonitinha e aleatória, é agora,  proteste!



Um pouco sobre o Fusão Industrial
O Fusão Industrial é um Festival Underground, que reúne a música industrial, eletrônica e 

experimental em um conceito de fusão. Trazendo projetos e artistas com essa proposta para 
shows, eventos e festivais, através do Núcleo Iniciático de Não Música Fusão Industrial.

Rolando desde 2014 em Curitiba Paraná, o evento já reuniu músicos de vários estilos e locais 
do Brasil. Nomes como Pecadores, Cassandra, Mecanotremata, KNOP, Daniel Three, 
Esmectatons, EXU e Lia Kap já passaram pelos palcos do Festival.

Este ano o FI trás grandes nomes do Industrial, como: Faust, GX Jupitter Larsen, e também o 
Cold Wave do Anvil FX.

A proposta do evento é reunir projetos de música estranha experimental, eletrônica, 
industrial e noise do Brasil, e agora do mundo, trazendo a vanguarda na cena da música brasileira 
para a tela do seu computador e celular.

Em 2021, devido a pandemia, o evento será realizado de forma online, o que possibilitou a 
participação de projetos do exterior e de outras regiões do Brasil. Este ano o Fusão Industrial 
acontece com a curadoria de Ultra Gash Records, e com a parceria da Trajano Records para 
realização do evento. 

Devido a situação caótica no Brasil e no mundo, devido aos ataques ao meio ambiente e as 
práticas insustentáveis da indústria da carne, o Festival Fusão Industrial se engajou na causa 
#vegana, e este ano acontece em prol do Santuário Terra dos Bichos.

Algumas das atrações do Fusão Industrial 2021:
Faust: Banda Wümme/Alemã/Krautrock - Dinossauro do industrial.
Esmectatons: música muito estranha. Joinville Brasil
Celtic Lemavos: Trip Noise, Industrial. Curitiba PR
Mecanotremata: Dinosauros do Industrial Brasileiro, Curitiba – PR
Ami Bique: Harsh Noise Metal, Tokyo Japão
Le Durte: Rap Sujo, extremo e explícito, São José dos Pinhais – PR
Anvil Fx: Cold Wave e Synth Wave brasileiro de São Paulo 
Bukabog: usa uma máscara anti canibalismo Industrial Noise. Curitiba PR.
Autoboneco+<: Autoboneco, Boneco, bonequinho. Bauru – SP
BUMBO mudo: Faz você esquecer, Funk – SP
BlackSnake 808: A Batida Cabrera – Eletrônica estranha – SP
GX Jupiter: Haters, dinossauro do Industrial - Califórnia 
Macedusss: Não, não Maceduss, não, Macedusss não existe. Noise de 
Boate - São Leopoldo, RS

E muitos outros que ainda serão anunciados.

www.facebook.com/fusaoindustrial



Letra Morta é o EP mais recente da 
banda curitibana Mecanotremata, a qual 
existe desde 1993, tendo sido produzido 
e gravado por eles mesmos, contando 
com cinco músicas inéditas, que apesar 
de nunca terem sido gravadas, algumas já 
faziam parte do repertório de shows da 
banda há alguns anos. A banda possui uma 
s o n o r i d a d e  c o m  b a s e  n a  m ú s i c a 
industrial, porém não se restringe e utiliza 
diversas formas de compor, de acordo 
com a criatividade dos integrantes. Este 

EP foi produzido de certa forma a distância, sendo que dois integrantes 
moram em Curitiba – PR e outro atualmente está residindo em Cagliari – 
Itália. O álbum está disponível no bandcamp e nas mais diversas plataformas 
de streaming. 

 E ainda nesse mês de Setembro, saiu o 
Novo EP da série de remixes, desta vez o 
foco foi no álbum Letra Morta. As bandas/ 
projetos de amigos que participaram 
desta vez foram Troglomorph, Nahtaivel, 
Bukabog, Al Sand Asrec, Obsoleto e 
Celtic Lemavos.

Mais informações sobre a banda: 

facebook.com/mecanotremata; 

@mecanotremata

mecanotremata.blogspot.com

mecanotremata.bandcamp.com
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O grupo se encontra a todo vapor para iniciar um 
novo trabalho após finalizar a turnê de lançamento do 
CD “Technologic Pain “ e começando uma nova 
sequencia de ensaios e shows com o novo guitarrista 
Celso Rossatto que entrou no lugar de Nilmon Filho. 
Ficando agora com a seguinte formação: Marco Anvito 
(baixo e vocal), Antonio Saba e Celso Rossatto 
(guitarras) e Marcello Ledd (bateria).

O som praticado pela banda foi sendo moldado com base em referências de nomes como Slayer, 
Anthrax, S.O.D., Napalm Death, Testament, Agnostic Front e Biohazard. Mesclando o Thrash Metal 
com Hardcore.. Para exprimir toda sua potência sonora e a agressividade, o Hicsos trata de assuntos 
como religião, política, conflitos da personalidade humana e temas do cotidiano em suas letras.

O Lançamento em destaque da Trajano Hells é a musica Vote, que é uma 
critica a politica atual brasileira VOTE com participação especial de Juninho 
(Baixista do RxDxP ) a música tem o peso do Thrash Metal bem característico da 
banda, e uma abordagem de protesto super foda 

https://www.youtube.com/watch?v=S_QYZXkVa88
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Quem acha que bar não é um ambiente familiar, 
é porque não conhece o B.A.R. A banda, formada 
em 2019, tem como integrantes dois casais de 
amigos: Mari (bateria) e Felipe Sad (vocais e 
guitarra), e Carol (backing vocals e guitarra) e Tiago 
(vocais e baixo). As letras, que no início falavam 
apenas sobre alguns dos dramas da paternidade 
(pais e mães sabem bem o que é isso), logo 
evoluíram para outros temas, que envolvem 
política e até mesmo os famigerados coaches. Esta 
seleção de sete músicas está no EP de estreia da 
banda, 

No Rest for the Parents, gravado e masterizado 
no Estúdio Laje, pelo próprio Felipe Sad, e lançado 
pela Zoom Discos como primeiro disco do projeto Fora de Série, que traz lançamentos 
digitais produzidos durante o distanciamento social. No Rest for the Parents está 

disponível em todas as plataformas de streaming desde o final de 
agosto. Com exceção de Mari, que está tocando pela primeira vez em 
uma banda, os outros membros já tem ou tiveram outros projetos. 
Sad toca também no Vida Ruim e tocou em bandas como Evil Idols, 
Faca Cega e Ack (RJ). Carol tocou na Whir, Havana e hoje toca nas 
Jorgettes. E Tiago toca no Corta Febre.

   https://barpunkrock.bandcamp.com        



O projeto musical curitibano DuoSônico lança “À Espera”, 
sua quarta música de trabalho e simultaneamente, o clipe da 
música composta por Claudio Doggy e Márcio Machado. 
Gravado no interior do estado, na cidade de Roncador, 
trabalho audiovisual recria a atmosfera dos bares de beira de 
estrada, em um clima bucólico e irreverente.

O novo trabalho foi composto há alguns meses, mas 
precisou de tempo para ser gravado, por conta das 
restrições de bandeira. Finalmente, o Duosônico conseguiu 
ir para o studio no final de julho e lançou “À Espera” em 

agosto. A composição, assim como em todas as músicas, é dos músicos curitibanos 
Claudio Doggy e Márcio Machado, conhecidos por suas participações em diversas bandas 
curitibanas dos anos 90 até recentemente. Nesse projeto, compõe juntos e fazem os 
arranjos coletivamente, flutuando entre a sonoridade da MPB e do rock inglês, tendo a 
produção musical de Eugênio Fim e a produção executiva de Emerson Rechenberg, da 
Casa de Artes Helena Kolody.

https://www.youtube.com/watch?v=XcsVJJgbhG4

A Iron Almeida iniciou os seus trabalhos em janeiro de 
2013 com o "dvd" "ao vivo para o técnico de som", 
disponível no YouTube no canal Iron Almeida.

Com a ajuda do visionário Jorge Dolenga, a banda 
começou a se apresentar intensamente no lendário 
palco do bar "92 graus" foram várias apresentações 
entre os anos de 2019 e 2020.

No final dos anos 2019 a banda resolveu gravar em 
estúdio vários de seus "classicos" como: bicicleta azul, 
tártaros, safira, Marisa, trabalhar, ninguem viu. Também 
tocou em parceria com nomes como Gerio Kaminski a 
música "Blues da mulher Curitibana" e com Luis Demétrio a música "Monzamovel".

No último dia 27/8, a banda lançou a música "Tártaros" uma  verdadeira história de amor. É uma 
letra bem bonitinha que culmina em um refrão aonde 7m casal se ama em um beijo freneticamente 
quente, capaz de remover todas as impurezas, todos os tártaros, da boca do companheiro(a).

A banda tem uma pegada rock Brasil, com solos de guitarra animados e alguma influência do Soul 
músic, ainda gosta de brincar com elementos das músicas brasileiras tocadas nas 
fms, como sertanejo, arrocha e contry.

Você pode encontrar no canal do youtube Iron Almeida os clipes das músicas: 
Safira, Marisa, Ninguém viu, Blues da mulher Curitibana, Monzamóvel, Trabalhar, 
Newtão das antigas,

https://www.youtube.com/watch?v=jAIAH8eWXM4



Kevin Vieira lança a música  "Hidden", 
single focado no feeling e na melodia.O 
guitarrista Curitibano que já tem passagem 
por várias bandas independentes e vem 
tocando desde 2014 na cena local, arrisca 
mais um passo e grava seu primeiro single  
p a r a  o s  a m a n t e s  d a  m ú s i c a 
instrumental.Esse projeto teve início após o 
músico fechar contrato com a gravadora 
DyMM Records, sediada em Londres que está 
realizando a produção e lançamento da faixa, 

que já está disponível em todas as plataformas digitais.

https://www.youtube.com/watch?v=G1uOOKqFoz4

Formada em 2013 pelos amigos Beto (Guitarra e 
vocal), Enderson (Baixo) e Danilo (Bateria), a banda 
sempre teve como perspectiva tocar/produzir som 
autoral. Entre 2013 e 2014 fizeram alguns shows na 
cidade de Goiânia com um repertório variado em 
releituras de Jorge Ben, Mutantes,  Chico César e 
Roberto Carlos. Em 2021 após lançar a primeira parte 
do seu Ep “Caos e Calmaria” a Empiria expandiu sua 
formação com o ingresso da Isabelly (Izzy) para somar 
as linhas de guitarra. Talvez um tipo de “Psicodélico-
Punk”,  ora Rural-Rock-Stoneado podem ser 
elementos sonoros empíricos encontrados como 
características do quarteto que flerta o seu rock n roll 
com pitadas moderadas de Country, Rockabilly, 
Blues, Reage, Baião e Samba. A banda gosta de 

misturar sonoridades e um pouco disso pode ser ouvido  nas suas 3 faixas 
1. Menina; 2. Há Insatisfação e 3. O Tempo e até o final do ano nas suas 
outras 5 músicas que completarão o álbum.

        https://youtube.com/channel/UCCUIGYdo_iQhiLfCvT-ejzg

Acesse o  QR Code 
e confira no Youtube   



Nesta sexta-feira dia 20, foi lançado o single “Ojos rojos” da 
banda Cigarras em parceria com o selo Maxilar

É uma de muitas músicas que da “avalanche” de novidades 
do mais recente projeto do músico Gabriel Thomaz, 

A distribuição digital fica por conta da Ditto Music. “A ideia 
do selo é lançar coisas boas que estão rolando por aí.

Tem muita coisa boa e a galera não tem apoio nenhum. 
Não sei se eu consigo, mas estou tentando ajudar. Eu estou 
fazendo o que gosto. A música é maravilhosa!”, diz Gabriel 
Thomaz.

Maria Paraguaya e Taís D’Albuquerque (vocais e guitarras), Rubia Oliveira (baixo) e Babi Age 
(bateria), montaram as Cigarras em 2017. Todas as integrantes tem uma profunda historia com 
o Underground, e sempre aparecem lançando materiais novos, algumas das bandas que as 
meninas da Cigarras participam: Escambau, o Rabo de Galo, o The Shorts e o Wi-Fi Kills.

A banda lançou recentemente o EP 7, que tem o nome de Cigarras. O EP tem cinco faixas: 
“Horizontal”, “Bicho morto”, “Sexy cola”, “Fritando na Trajano” e “Xurumen”.

https://www.youtube.com/watch?v=z17-9swZgvA

O Jorge República surgiu pela necessidade de 
expor as ideias e experimentos musicais do nosso 
grupo do colégio, além do desejo de abrir o leque 
da produção musical de São José dos Pinhais com 
estilos diferenciados. Devido a isso acabamos 
misturando influências distintas que vão da bossa 
nova ao post punk nessa tentativa de criar nosso 
som característico e mais alternativo.

Jorge República é a banda. Somos Eu (baixo, 
composição  e  letras),  Gustavo  (guitarra, 

composição e letras), Barbara 
(vocal, composição e letras) e Adelle (guitarra, vocal, 
composição e letras)

https://laranjal.bandcamp.com/album/jorge-rep-blica-e-
seus-atos



Os Valletes, trio formado por Douglas Voorhees 
(Vocais e Guitarra), Nicholas Rugenski (Bateria) e Ricardo 
Vilarinho (Baixo) vem dando o que falar no cenário 
independente da música brasileira.O trio é conhecido 
pelo rock n roll sessentista, com letras em português e 
pelo visual inconfundível. Idealizada pelo guitarrista em 
2017, a atual formação está na ativa desde 2019, e em 
2020 os músicos gravaram 4 faixas no estúdio Casa de 
Rock. Em 2021 os lançamentos das faixas irão acontecer 
pelo selo Maxilar, de Gabriel Thomaz (Autoramas). A 
banda conta com uma boa equipe de produção, parcerias 
na ativa e com a gravação de diversos materiais 
exclusivos. 

O primeiro lançamento oficial d'Os 
Valletes será da música "Ela Nos Quer" 

um single bem barulhento e intenso. Ainda no mês de setembro a banda se 
apresenta no Festival Pé Sujo Digital, com uma apresentação que promete trazer 
qualidade e novidades. Você pode encontrar uma versão do primeiro hit da banda, 
intitulado de "Shabi du Bauá"  disponível no canal do Studio Tenda. E não deixe de 
seguir o trio nas redes! Rá!!!

https://www.youtube.com/watch?v=-Ta_i-S4rJ4

Viva a Desgraceira é uma musica da Banda 
Buhler, lançada no final dia 30 de Dezembro de 
2020

Com uma letra comica, que fala sobre podrão 
da esquina, cachaça e cerveja barata, esse novo 
single tem um clipe com referências a jogos de 
Video Game e conta com participações de 
algumas personalidades do Underground, como o 
Linão do Linos Bar, JR do 92 graus, Jika Castilho, 
Beer e Michael Frehley. 

Esse Ano de 2020 foi Punk, Esse clipe começou a ser feito no começo do ano e só 
consegui terminar em dezembro.

Mas nesse ano conturbado é importante lembrar: Viva cada momento e aproveite ao 
máximo, a vida é de graça, aproveite as coisas baratas da vida. Foda-se o 
Gourmet, Viva a comida de boteco, o podrão de esquina, cerveja barata. 
VIVA A DESGRACEIRA

https://www.youtube.com/watch?v=CdP4HRKogmU



Este mês de setembro, o programa Codiban 
Express Webzine, esta com uma programação 
especial!

O Programa da Codiban, é apresentado pelo 
Flávio Fardado e a Margot Brasil, passa na 
Mutante Rádio, que é uma Rádio online, todo 
domingo as 15:00 .

A cada mês o programa traz uma nova 
temporada com novas bandas, tocando uma 
música de cada banda por programa e trazendo 
informações sobre essas bandas ou artistas.

No mês de setembro as bandas escolhidas 
foram indicadas pela Trajano Records, em mais 
uma parceria da Trajano com a Codiban.

Vu!gar - Banda de Rock e Punk, formada por Hugo Cesar, Tiago Ribeiro e Beer

Cigarras - Banda com uma mistura de punk, mod, garage, rock de rua e boêmia brega.
formada por Maria Paraguaya, Taís D'Albuquerque, Rubia Oliveira e Babi Age.

Buhler - Banda de Punk, com mistura de experimental e metal, criada pelo Alexandre 
Buhler, sem uma formação fixa de banda. 

Repossiveis - Banda, com o estilo Punk, formada por, Willian Beer e Pil.

Ouça o programa aos domingos às 15:00

na Mutante Rádio

www.mutanteradio.com.br
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Girls Rock Camp Curitiba anuncia retorno às atividades no segundo semestre

Após 18 meses sem atividades por conta da pandemia de coronavírus, o projeto tem 
novidades para o próximo mês.

O quarto Girls Rock Camp Curitiba aconteceria no início do ano, mas como todos os 
eventos envolvendo reunião de pessoas, não pôde ser realizado. Desde então, a 
organização do evento tem buscado pensar uma forma de retorno seguro das atividades 
do camp, conforme explica Roberta Cibin, coordenadora do GRCC:

“Mesmo agora, com o avanço da vacinação, ainda não é possível fazermos o camp no 
formato tradicional - uma colônia de férias com as crianças muito próximas umas das 
outras. Tudo indica que em 2022 será possível retornarmos às atividades em grupo, mas 
para esse ano, nosso desafio foi ampliar nossa visão sobre a produção musical para 
pensarmos algo diferente da prática de reunir os instrumentos para fazer música”.

Depois de muitas conversas com as voluntárias da produção musical, o Girls Rock 
Camp Curitiba não apenas pode anunciar o retorno das atividades, mas também lança um 
formato que dialoga com a tecnologia tão presente na música atual. O CAMP LAB do Girls 
Rock Camp Curitiba acontece já em setembro e vai ter foco no BandLab, um aplicativo de 
criação de músicas e beats. Todas as oficinas serão feitas em ambiente virtual, o que 
garante a segurança de participantes e voluntárias.

Babi Age é produtora musical voluntária do Girls Rock Camp Curitiba e aposta no novo 
formato como mais que uma opção ao momento que vivemos: 

“É uma oportunidade de introduzir essas novas formas de composição no projeto. 
Estamos falando de uma ferramenta usada profissionalmente para produzir música. E 
quem for participar do Camp Lab não apenas vai aprender os princípios básicos do uso do 
aplicativo, mas também compor uma música completa e apresentá-la ao público, como já 
acontece no formato tradicional do camp.”

Além do novo formato, a possibilidade de ampliar a idade das participantes também 
deve chamar atenção nessa edição do evento. Como o Camp Lab será realizado fora da 
época de férias, terá duração de duas semanas, com oficinas à noite. Nesse formato o 
camp não terá limitação de idade, respeitando apenas a faixa etária exigida pela 
ferramenta BandLab, que deve ser utilizada por pessoas acima dos 13 anos. 

Apesar de ser novidade aqui em Curitiba, a participação de mulheres adultas já é 
comum no Girls Rock Camp, segundo Roberta Cibin:

“O Ladies Rock Camp é uma edição voltada ao público adulto. Nós teríamos o primeiro 
Ladies Rock Camp Curitiba no segundo semestre de 2020, mas infelizmente os planos 
foram interrompidos pela pandemia.”

O evento tem vagas limitadas e quem deseja se inscrever deve estar atento às Redes 
Sociais do Girls Rock Camp Curitiba, que em breve vai divulgar data e 
outros detalhes sobre o Camp Lab.

SERVIÇO - CAMP LAB 2021

Informações e divulgação de datas: Girls Rock Camp Curitiba

Assessoria de Imprensa: Lis Claudia 41 9 9866 2550

lisclaudia@agenciacirculo.com.br



11

/hangarcasadoocio

O bw rock independente nasceu do amor de duas pessoas apaixonadas 

pelo rock n Roll e pelas bandas independente nacionais, que ao logo dos 

anos indo ao show comprando e consumindo material notamos que a cena 

está carente de  divulgação, e a devida atenção que merecem e que  pouca 

pessoas conhecem tais bandas e artistas, e vimos que É Um Crime!! Tantas 

bandas boas não terem o reconhecimento, sendo assim um disperdicio de 

tamanha  genialidade,  com isso montamos o Projeto BW ROCK IND e 

recentemente o mais novo projeto da Bw que se chama E o Rock'n'Roll Brasil 

? Que se trata de uma série de entrevistas como os artistas independente 

da cena Rock'n'Roll nacional tudo com o intuito de divulgar chamar a 

atenção pra essas bandas fazerem ser reconhecida pelo público em geral.

Facebook.com: BW ROCK IND
instagram.com: @bwrock.ind

Acesse o QR Code
para o facebook
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2021
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  



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



Continua no proximo Trajano Hells...

Continuando
a nossa

aventura...
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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

(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


