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EDITORIAL
Aew Undergrada! Essa é mais uma edição da Revista mais Underground 

desse Pais, a Trajano Hells!

Nesta época dificil de pandemia, com todos os bares, locais para shows 

fechados e as pessoas mais em casa, aumentou muito o número de blogs, 

projetos ideias para dar assistência ao Underground, as pessoas por 

sentirem falta da sua "segunda casa" que são os bares, amigos e a vida 

noturna ou bohemica, apoiaram mais as causas da cena, foi algo que nós da 

Trajano Records notamos durante todo esse tempo, é claro que nem tudo são 

flores, houve discussões, intrigas, a velha questão das "bandas locais, usando 

bandas locais para atacar bandas locais", mas de certa forma a galera viu que 

todos estamos no mesmo barco, e que cada projeto separado vem para 

agregar um todo que é a Arte e a cultura.

Estamos voltando a passos pequenos a liberação de bares, locais de show, 

eventos, e esperamos que essas atitudes não morram, e que muito pelo 

contrario, só aumentem  depois de toda essa experiência difícil por que 

passamos e ainda estamos vivendo.

 Que aqueles bares e locais que fecharam reabram e que venham novos 

bares, novas idéias para eventos e novos projetos, pois não podemos deixar 

essa máquina da arte e cultura parar nunca.

Nessa edição o tema é Projetos do Underground! A cada edição da nossa 

zine, nós da Trajano Records, trazemos os projetos que estão em circulação 

na cena, na arte de rua, idéias, formas de ajudar os projetos de forma geral, 

que a galera vem fazendo, como por exemplo a matéria da Girls Rock Camp e 

da Bw Rock Ind do mês passado, e nessa revista resolvemos dedicar um 

pouco mais da revista a essas ideias, então neste mês de Outubro, traremos 

as matérias do Rock no Pinheiro, Dna Rock Parana, Motim Underground, 

Shock Rock e o Show do Jovem.

Texto por Alexandre Buhler
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No dia 2 de Outubro de 2010, aconteceu a feira Autoral Fora da Caixa.

A 3ª Edição com a participação da Trajano Records no auxílio da organização do evento.

Rolou como sempre a participação de várias mesas, de desenhos, artesanato, artigos 
de decoração, escultura, assim como a mesa da Trajano Records, com cds de bandas do 
Underground, e com as revistas de edições da Trajano Records.

E nesta edição da Feira, aconteceu também shows ao vivo organizados pelos músicos 
e bandas parceiras da Trajano:

- Willian Beer, voz e violão tocando sucessos de sua carreira solo, e de bandas que ele 
faz parte, como Repossivéis, Renegados do Folk e Valentino 5 cordas.

- Plá, voz e violão, músico que representa a arte de rua Curitibana. 

- Vu!gar, banda que tem em sua formação: Tiago Ribeiro na Guitarra/Voz, Tuta Andrei 
no Baixo, Willian Beer na Bateria e Hugo César na Guitarra/Voz/Harmônica, a banda se 
apresentou em versão acústica.

Estes shows foram transmitidos em lives online também e estão disponíveis na página 
do Facebook da Trajano Records.

No dia 6 de outubro, irá acontecer a próxima feira Autoral, e essa será especial, pois irá 
trazer a feira de vinil para junto do evento, o evento será organizado pelas Ostras Perdidas, 
uma produtora cultural curitibana, pela Casa de Artes Helena Kolody, e com apoio da 
Trajano Records, na parte de divulgação. Em breve mais noticias sobre o evento.



Foi lançado dia 22 de outubro o mais novo videoclipe do 
músico curitibano WIllian Beer, o clipe para a música “All 
Right” foi concebida por Beer buscando um timbre mais 
positivo em meio a tantas desgraças e desacertos do pós 
pandemia.

 Willian que sempre recorreu de forma violenta às letras 
para exprimir sua raiva dessa vez encontrou em versos 
mais amigáveis a fórmula para sua canção. “All Right” soa 
como aquela canção bacana que você 

ouve sempre que está de boa com o universo. O clipe foi produzido por 
Beer na sua casa e conta com a participação especialíssima da sua filha 
Lisa de Liz.

O clipe já está disponível no canal do músico, confira

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

Glamdring é uma banda autoral de hard 
rock de curitiba criada em 2008 pelo vocalista 
e guitarrista Bruno Schu a.k.a. Duke. 

A banda passou por várias formações até 
chegar ao time que temos  hoje, sendo 
Maurício Júnior na bateria, Elisson Martins 
na guitarra, Leonardo de Freitas Camurça no 
baixo e teclados e Duke no vocal e guitarra, e o 
novo membro Daniel  Mendes terceiro 
guitarrista.

As influências são bandas como Faith no More, Dokken, Pink Floyd, Black Sabbath e Iron 
Maiden, mas não limitamos o som da banda a um rótulo, visto que compomos musicas 
de outros estilos como reggae, punk e outros. A banda também é muito influenciada por 
cultura nerd e geek em geral oque reflete em seu estilo visual até mesmo contendo easter 
eggs nos clipes e palcos da banda.

Este ano será  regravado o primeiro álbum da banda, com o nome de  
"Animals" como sempre de forma independente no estúdio do 
Thunderhouse, com qualidade de gravação superior as demos já 
lançadas anteriormente, graças a melhoras nos equipamento de 
gravação, e conhecimentos e habilidades da equipe do estúdio. 

https://www.youtube.com/watch?v=yg-tTS1WBRc

Acesse o  QR Code 
e confira no Youtube   

Acesse o  QR Code 
e confira no Youtube   

https://www.youtube.com/watch?v=jAjaXlpkVxA
https://www.youtube.com/watch?v=yg-tTS1WBRc
https://www.youtube.com/watch?v=jAjaXlpkVxA
https://www.youtube.com/watch?v=yg-tTS1WBRc


A banda curitibana Abraskadabra, enfim, revelou o seu 
terceiro álbum de estúdio, Make Yourself at Home. Após 
uma série de singles que já davam uma bela amostra do que 
viria, o grupo entregou as 11 faixas, que seguem um ritmo 
gostoso em 33 minutos.

As faixas trazem mensagens políticas e sociais que 
mostram não ter nenhum alienado nessa incrível banda. 
Bunkers, que abre o disco, é bem característica do 
Abraskadabra, com os metais dando um brilho excepcional.

E o ritmo não cai em nenhum momento. "Not Going Back", "Do We Need a Sign?" e "No 
More Me and You" dão sequência ao ritmo do disco. Aliás, o álbum não perde força em 
momento algum. É unitário, sem espaços para invenções.

Matéria do blog:  blognroll.com.br

https://open.spotify.com/album/38Awm1aLPeWiuZcCsHoaBp

No final de setembro, outro lançamento de peso do 
underground foi o novo álbum da banda Lamba-te, 
"Estranhas Entranhas".

Carregado de crises existenciais, sonoridade 
transgressora e melancólica, Estranhas Entranhas é o  
sétimo álbum de estúdio, sendo o décimo trabalho da 
banda.

O álbum contém 9 faixas inéditas, tendo elas uma 
pegada distorcida e pesada com letras críticas 
aleatórias que variam desde infância  e até o atual e 
ridículo governo brasileiro.

A banda que já tem um longo tempo de estrada fez o 
seu primeiro álbum em 2015, "Só o que sobrou", de forma independente de selo, no 
esquema de power trio, e tem em sua formação: Rodrigo Lemos nas Guitarras, Magnuss 
Dorini no Contrabaixo, Derick Martins na Bateria.

Neste novo álbum a produção de arte é da Karina Chmur.

Se não gostou?!@#*... LAMBA-TE!

https://open.spotify.com/album/5UropVzJifvaMluw6EAlWx

Acesse o  QR Code e confira no Spotify   

Acesse o  QR Code e confira no Spotify   

https://open.spotify.com/album/38Awm1aLPeWiuZcCsHoaBp
https://open.spotify.com/album/5UropVzJifvaMluw6EAlWx
https://open.spotify.com/album/38Awm1aLPeWiuZcCsHoaBp
https://open.spotify.com/album/5UropVzJifvaMluw6EAlWx


BALLAS é uma banda de Curitiba, formada por Ivan 
Rodrigues e Thiago Rosiak. Duas figuras conhecidas do rock 
sulista por suas histórias junto a outras bandas importantes da 
cena local como Magaivers e Dissonantes. Ivan Rodrigues traz 
a herança musical de seu pai e parceiro fiel de Paulo Leminski - 
Ivo Rodrigues da Blindagem - enquanto Thiago Rosiak é um 
dos mais importantes hitmakers da geração mod anos 2000. 

No inverno de 2020 o duo lançou o BALLAS a fim de descer 
uma enxurrada de Power Pops nos ouvidos da galera. Até aqui, 

são 6 singles, o mais recente VOANDO BAIXO, que dá a letra do que os caras sabem fazer. 

Nas capas de cada trabalho, garotas e mais garotas, numa referência àquelas 
coletâneas dos anos 70, uma boa maneira de deixar claro que musica boa 
serve para ver e ouvir, então divirta-se .

Ivan Rodrigues - Bateria, Thiago Rosiak - Guitarra e voz

https://open.spotify.com/album/29RuuM5z6oITOOBNl2yL98

A banda  Devastadoras, de Porto Alegre, lançou o 
videoclipe da música “Anti-Nazi”, que conta com a 
direção e edição assinadas por Renato, da produtora 
Chama Vídeo Independente. O roteiro é de Cami e 
Rosa, ambas integrantes da banda. Música e letra por 
Tai. Já as maquiagens são de Carol Tedy. Izza Balbinot 
assina a produção do videoclipe. 

A faixa foi gravada, mixada e masterizada no Estúdio 
Hurricane por Sebastian Carsin. “Anti-Nazi” é a 
primeira faixa de trabalho do próximo trabalho da 
banda. 

Formado em 2012, o quarteto conta com mais de uma centena de shows e um álbum 
lançado, em 2017, intitulado "A Vida Não Vale Nada", além de participações em coletâneas 
pelo Brasil e América Latina, e alguns splits lançados em formato físico também fora do 
Brasil. 

Matéria do blog: correiodopovo.com.br

https://www.youtube.com/watch?v=JBlOMu1OoT0

Acesse o  QR Code 
e confira no Youtube   

Acesse o  QR Code e confira no Spotify   
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A Relespública lançou dia 24 o clipe da 
música  “Voar o Céu”.

A música é uma das 5 faixas do EP "Sem 
Ninguém Ao Lado" lançado em Julho de 2021, 
resultante de várias músicas que foram 
"escavadas" do repertório da banda, que já 

foram tocadas em shows, mas nunca lançadas.

Dirigido por Raul Machado, e produzido pelo selo Volts, o filme 
conta com a participação da trupe do Circo Zanchettini, na cidade 
de Campo do Tenente, a 75 KM de Curitiba.

https://www.youtube.com/watch?v=5HJrd2RXuKs

Retromorcego é um produto da peste. No sul do 
Brasil, logo após os ataques às Torres Gêmeas em 
Nova Iorque, surgiu uma banda grunge chamada “Os 
Lopes de Souza”. Essa banda se desfez e refez diversas 
vezes até que em um dia de 2019 planejaram sua 
primeira tour pela Europa. Estava tudo pronto, até que 
de repente um maluco resolveu comer um morcego. 
Comer morcego, tudo bem, isso até Ozzy Osbourne já 
fez, mas o problema é que ele cozinhou muito mal. E 
isso acabou com todos os planos do planeta. Agora era 
2020.

O mundo inteiro estava entocado. Nada se mexia 
do lado de fora. Ninguém se atrevia a sair de casa. A peste estava à espreita e a agenda 
d´Os Lopes de Souza cancelada. Porém, sozinho e escondido em um bunker na Basiléia, na 
Suíça, Koostella Lopes de Souza, o guitarrista e vocalista d´Os Lopes de Souza que 
esperava ansiosamente a visita de sua banda, começou a passar mal. Tosse, sudorese, 

febre, calafrios e pigarro... Um dia o desespero bateu e ele teve que sair 
pra rua, arracou sua máscara pra respirar melhor e tossiu na cara de dois 
amigos: Noé Herrmann, baterista, e Olivar Garcia, baixista. Agora todos 
eles estavam com Retromorcego.

https://www.youtube.com/watch?v=DKC67Jj5tco

Acesse o  QR Code 
e confira no Youtube   

https://www.youtube.com/watch?v=5HJrd2RXuKs
https://www.youtube.com/watch?v=DKC67Jj5tco
https://www.youtube.com/watch?v=5HJrd2RXuKs
https://www.youtube.com/watch?v=DKC67Jj5tco


Slammer lança seu cd autointitulado 
oficialmente no dia 28 de setembro pela Dies 
Irae Records, o selo mais importante de América 
Latina no segmento da música pesada. O cd 
conta com 11 faixas produzidas pelo renomado 
produtor Rolando López no Studio Las Palmeras 
em Assunção no Paraguai, a capa é assinada pela 
artista Thelma Roza e retrata o mal dominando a 
cidade de Curitiba. 

Slammer é formado por Urso baixo e voz 
Zema guitarras e Hordak bateria

https://www.youtube.com/watch?v=s6qQfBlsVtY

Banda  Vida  Ruim  anuncia  novo  single  para 
comemorar o aniversário de 8 anos da Zoom Discos

No dia 20 de Setembro a Zoom Discos, selo 
independente Curitibano, fez aniversário e para 
comemorar a data eles anunciaram o lançamento do 
novo single da banda de punk Vida Ruim.

O novo material irá contar com duas músicas que 
foram gravadas antes da pandemia no Estúdio Laje, 
sendo a música Dores de ônibus um trabalho inédito da 
banda enquanto Nova religião é uma versão alternativa 
de uma música lançada anteriormente em uma fita 
cassete. Além disso, a arte do single fica pelas mãos de 
Chico Felix (baixista da banda e ilustrador) que já realizou 
outros trabalhos em parceria com a Zoom Discos.

O lançamento faz parte de uma ação promovida pelo selo chamada 
Fora de Série, onde eles estão realizando um lançando digital todo mês 
junto de um cartão postal comemorativo até o final de 2021.

https://vidaruim.bandcamp.com/album/nova-religi-o-dores-de-
nibus

Acesse o  QR Code 
e confira no Youtube   

Acesse o  QR Code e confira no bandcamp   

https://www.youtube.com/watch?v=s6qQfBlsVtY
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O Surra, trio mais veloz da Baixada Santista, retorna com seu novo 
EP, Ninho de Rato, justamente quando já estávamos sentindo falta do 
furioso crossover que o grupo despeja sem dó em nossos ouvidos. 
Leeo Mesquita (voz, guitarra), Victor Miranda (bateria) e Guilherme 
Elias (baixo, voz) formam essa verdadeira máquina de destruição.

Se você curtiu os ótimos Tamo na Merda (2016), Escorrendo Pelo 
Ralo (2019) e Ainda Somos Culpados (2018), Ninho de Rato é audição 
obrigatória. A tradição de sons curtos e diretos se faz presente mais 
uma vez aqui, e o EP espreme 12 músicas em apenas nove minutos de 
duração. Parece pouco, mas para adeptos de um bom crossover 

thrash é um verdadeiro paraíso.

Também pudemos notar que o material do Surra recebeu um interessante toque grindcore, 
lembrando um pouco os também brasileiros do Facada e lendas como Cripple Bastards. Isso posto, é 
acionar play e se preparar para verdadeiras usinas atômicas como No Lixo, Motor da História, Caso 
Perdido, Trabalhe Até Morre, Roendo o Osso e o fantástico cover para Hang The Pope, do Nuclear 
Assault, que são números mais do que suficientes para entendermos a estética do Surra.

E se na parte instrumental temos essa explosão de adrenalina, é impossível não mencionar o 
conteúdo lírico aqui presente, que traz inúmeras análises sociais e políticas, 
colocando luz na mente do ouvinte e o fazendo pensar por alguns minutos, como 
dizia o velho Napalm Death. Ouça agora!

Matéria do blog: blognroll.com.br

https://www.youtube.com/watch?v=GEWA-AycFqo

Dia 28 de Setembro, foi ao ar o novo single da Buhler 
"Bem Vindo a Internet" a nova música aborda o tema da 
internet, como memes, deep web e cyberpunk, através de 
um som louco com uma pegada irreverente, cômica e um 
refrão repetitivo e chiclete.

Essa nova música irá fazer parte do novo álbum "Aquele 
lá que não lembro o nome", que será lançado no começo de 
2022

O clipe da internet será produzido pela Trajano Videos, 
o setor de clipes da Trajano Records, um clipe que promete 
ser diferente, cheio de figurinos inusitados e completamente louco.  Aguardem!

BEM VINDO A INTERNET - EU SEREI SEU GUIA

BEM VINDO A INTERNET -POR FAVOR ME SIGA

https://www.youtube.com/watch?v=CvoJw8TgPls

Acesse o  QR Code e confira no youtube   

Acesse o  QR Code 
e confira no youtube   

https://www.youtube.com/watch?v=GEWA-AycFqo
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No final de setembro foi ar no canal do Valentino 5 cordas, o 
clipe Zé pequeno Moicano da banda Pineia, do Álbum Notas do 
Fundo do Poço, este álbum foi lançado em 2011 e ganhou 10 anos 
depois um clipe, reunindo cenas de filmes do Pulb Fiction do diretor 
Tarantino, e do filme Cidade de Deus do diretor Fernando Meirelles, 
assim como várias cenas de shows e eventos que ocorrem na cena 
underground Curitiba, captadas pelo Gege Valentino.

Esse Clipe, assim como outros que estão vindo este ano, 
marcam um novo começo dos projetos do 
Gege, através do retorno da produção de clipes 
e vídeos através da "Pequena Garagem 
QGrava"

Confira a página no facebook:

https://www.facebook.com/pequenagaragemqgrava

https://www.youtube.com/watch?v=1ur-ViOrFrM

A banda punk /garage rock Cigarras segue 
promovendo sua nova música, agora com um clipe. 
“Ojos Rojos” ganhou produção videoclíptica assinada 
pelo quarteto formado por Maria Paraguaya (guitarra, 
vocais), Tais D’Albuquerque (guitarra) Rúbia Barreto 
(baixo) e Babi Age (bateria), e direção a cargo de Ramiro 
Pissetti.

Sob chancela do carimbo Maxilar Music, a nova faixa 
surge tempos depois de trabalhos editados em 2020, 
incluindo os singles “Etnocídio” e “Paranóia de Fumo”, e 
um EP autointitulado . Além de manter hasteada a 
bandeira do rock oriundo dos “bares, porões e 
inferninhos” de Curitiba.

Ainda que pertencente à classe de 2017, ou seja, da nova safra de formações 
independentes, as cigarras paranaenses trazem consigo um currículo de respeito, 
envolvendo nomes relevantes do subterrâneo local, como Rabo de Galo, The Shorts, 
Escambau e Wi-FI Kills.

Matéria do blog:  classofsounds.com

https://www.youtube.com/watch?v=BfoFvQOAkY0

Acesse o  QR Code e confira no youtube   

Acesse o  QR Code 
e confira no youtube   
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“Peso do Planeta” é o primeiro single do mais novo trabalho do 
cantor e compositor Yan Lemos e fará parte de seu novo álbum 
autointitulado. O trabalho foi gravado no estúdio Casa do Fundo e 
viabilizado pelo selo curitibano Volts, com previsão para o final de 
outubro.

A faixa que traz, além de Yan (vocais e violões), os músicos Caetano 
Zagonel (baixo), Yuri Vasselai (bateria) e Leonardo Montenegro 
(sintetizador), ainda conta com participações especiais de Yuri Lemos 
(backing vocal), Matheus Godoy (guitarra lap steel e backing vocal), João 
Melo (saxofone), Leonardo Montenegro (Hammond e teclados) e Gui 

Miúdo e Vitor Salmazo (percussão).

A música é uma reflexão sobre exaustão emocional e a busca por evolução a partir do 
autoconhecimento e meditação. Trata de procurar olhar para dentro e ao redor de nós, e assim 
tentar encontrar motivos que nos levem a seguir em frente.

Bebendo em fontes como Soul, Rock e MPB, a faixa sintetiza as veias musicais 
de seu compositor, numa dinâmica estética que varia sobre o groove da cozinha, 
violões dobrados, vozes no refrão e não apenas um mas dois solos arrebatadores 
de João Melo que já tocou com David Gilmour.

A produção musical da faixa, assim como do álbum ficou por conta de 
Caetano Zagonel e Yan Lemos, e tem a direção artística de Marcelo Crivano.

https://open.spotify.com/album/6HgXRFoMU912rpeRq4zsbN

Deus Existe? Há cinquenta por cento de chance de 
Deus existir, segundo o matemático e filósofo Blaise 
Pascal. Crer na resposta positiva proporciona ganho 
infinito após a morte. Acreditar na resposta negativa 
determina a perda de uma vida finita. Pascal ficou com a 
primeira opção. Ninguém foi capaz, até agora, de pender 
1% da resposta para lá ou para cá.

Onisciência, onipresença e onipotência são alguns atributos que muitos remetem a Deus. 
Saber sobre tudo o que acontece, no presente, no passado ou no futuro, estar em todos os 
lugares ao mesmo tempo, atento, sempre vigilante, e em algumas ocasiões induzir o destino 
do homem… Conhece alguma entidade com tudo isso? Sim, o Deus do Futuro está aí. Não mais 
transvestido pelas religiões. O novo Deus assumiu formas diferentes depois que Nietzsche o 
“matou temporariamente”.

EIS o resultado do intenso trabalho de gravação, encenação e 
filmagens, que sem o auxílio dos nossos queridos amigos da Artesano 
Produções Independentes seria impossível. Esperamos que gostem. 

O Deus do futuro sabe tudo sobre você!

https://www.youtube.com/watch?v=5KCl_ejJCx4

Acesse o  QR Code e confira no youtube   

Acesse o  QR Code 
e confira no Spotify
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Acesse o QR Code
para o facebook do programa Schock Rock

Sobre o Shock Rock

O programa Shock Rock, que vai ao ar toda terça-feira, às 20h, na rádio Mundo 
Livre FM das cidades de Curitiba, Maringá e Londrina, está completando três anos de 
vida. Apresentado pelo músico e produtor cultural Vlad Urban, o programa tem uma 
hora de duração e aborda o universo de vários gêneros musicais alternativos, entre 
eles, o Psychobilly, o Rockabilly e a Surf Music. “A ideia é ter um retrato da cena atual 
no Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo, nós também procuramos pesquisar e 
mostrar quais foram os motivos que levaram o Rock a se transformar em um gênero 
revolucionário dentro da música”, explica Vlad.

Dentro dessa perspectiva, poucas pessoas na capital paranaense estariam tão à 
altura para comandar essa viagem pelos alicerces do Rock’n’roll. Afinal, há mais de 
três décadas, Vlad Urban é uma das figuras mais importantes da cena curitibana.

Na área musical, atualmente, Vlad faz parte dos trios Sick Sick Sinners e Os 
Catalépticos, duas bandas que são reconhecidas no mundo todo como grandes 
nomes do Psychobilly. Além disso, ele também integra o grupo Os Partigianos, 
criado para interpretar hinos revolucionários que se tornaram marcantes ao 
História. Nos anos 1980, Vlad também fez parte do grupo Os Escroques e, na década 
de 1990, da banda Os Cervejas, um dos alicerces no Psychobilly na capital 
paranaense.

Na área de produção artística, desde o ano 2000, Vlad também está a frente do 
festival Psycho Carnival, que em 2020 chegou a 21ª edição e é reconhecido como um 
dos principais eventos de Psychobilly em todo o mundo. Ou seja, o currículo que Vlad 
carrega em relação aos “serviços prestados” para o fortalecimento da cena 
curitibana é pesadíssimo.

Matéria do blog: cwblive.cm

Esta matéria no blog foi escrita pelo Jornalista Marcos Paulo, o mesmo já apoiou a 
cena em vários momentos, e se encontra em um momento de dificuldade financeira, 
caso queiram ajudar o Marcos Paulo, o seu pix é o email: 

jornalismomarcos@gmail.com 

https://www.facebook.com/shockrockfm


Sobre o programa

O DNA Rock Paraná é um programa apresentado pelo Rógerio e pela Angela, divulgando a 
“Cena Autoral Independente do Paraná”. O programa acontece toda quarta-feira as 19h pela 
Antena Zero

Começando durante a pandemia no final de 2019 e em 2020 quando a pandemia estourou 
através de um canal do Youtube chamado “Histórias de Rock. Simples, direto”, contando um 
pouco dos shows que o Rogério e a Angela foram, posteriormente o projeto cresceu e se 
envolveu cada vez mais na cena Underground, conheceu a banda Ratas Rabiosas e através do 
contato com a Angelita, baixista das Ratas que era locutora na rádio Antena Zero, começou 
os contatos com o projeto na rádio, divulgando bandas independentes só de “minas” da 
“América Latina”, porém esse trabalho foi concluido e mais tarde em 2020 foi iniciado o 
proximo trabalho, dessa vez junto com a Angela, divulgando a cena autoral independente do 
Paraná.

O nome do programa DNA Rock Paraná, foi idéia da Rubia Oliveira Barreto, baixista da 
banda Cigarras, amiga do Rogério e da Angela, os quais a consideram a madrinha do DNA.

Quarta-feira dia 29 de Setembro, a DNA Rock Paraná esta na décima nona edição tocando 
várias bandas e projetos, Conhecemos pessoas bandas, e lançando materiais e clipes em 
primeira mão

" Estamos muito satisfeitos e felizes em contribuirmos, pelo menos nessa uma hora de 
programa, com a cena independente. Cena essa que é: “tinhosa, arretada, sincera e amiga, a 
cena que todas as bandas remam juntas e dão seu melhor”.

Nós do DNA Rock Paraná, desejamos por mais programas assim: que as rádios webs 
abram cada vez mais espaços para cena independente, com RESPEITO e HONESTIDADE 
que a cena merece! Por mais matérias em jornais sobre Rock e outros gêneros musicais. 

Viva a “Cena Autoral Independente do Paraná!!”

Viva a “Cena Autoral Independente do Brasil!!”

Viva as “meninas e os meninos do Rock!!”

BORA PRO ROCK!!! " 

Trecho escrito por Rogério Rigone e retirado da matéria que conta um pouco mais sobre a DNA 
Rock

Acesse o QR Code
Acesse a matéria completa:

https://olondrinense.com.br/dna-rock-parana

https://olondrinense.com.br/dna-rock-parana
https://olondrinense.com.br/dna-rock-parana
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Sobre o 92 Graus

O 92 graus, The Underground Pub é uma casa de musica alternativa e autoral de curitiba que 
funciona desde 1991 e já esteve em algumas locações ao redor do bairro são francisco.

Atualmente funciona em uma casa antiga com a mesma intenção e objetivo: promover, divulgar e 
apoiar bandas e artistas autorais.

Programa Show do Jovem

"Xôu do xófem,

O maior programinha de rock da paróquia»

O programa show do jovem, é um programa que acontece ao vivo toda quinta-feira, 20h nas 
dependência do 92 graus, e é apresentado pelo JR.

Durante a programação dessas lives, são apresentados clipes das bandas underground, matérias e 
entrevistas dos projetos que estão acontecendo na cena, apresentações ao vivo e também bate papos 
com as bandas.

Atualmente o programa já esta na segunda temporada, e já são 24 episódios, sendo 12 de cada 
temporada, no canal do programa, também esta presente, eposódios especiais, shows que ocorrem 
nesse tempo de pandemia entre outras atrações

Nesse mês de outubro o programa fez uma pequena pausa, devido as festividades do 
Punktoberfest, e assim que passar o festival o programa irá voltar com várias novidades.

A equipe das duas primeiras temporadas: Otto - vídeos e edição, Popa -  câmeras iluminação, JR- 
produção artística e apresentação, Caíque - garçom e câmera, Minduba e Fernanda - remot control, 
mídias, feedbacks.

     Acesse o QR Code

     Canal do Youtube:

     https://www.youtube.com/channel/uc1ut2u2r4gcfgm-f2uylz7a

https://www.youtube.com/channel/uc1ut2u2r4gcfgm-f2uylz7a
https://www.youtube.com/channel/uc1ut2u2r4gcfgm-f2uylz7a


Sobre o projeto

O Motim Underground nasceu em 2017 como um canal de playlists no YouTube, com zero 
estrutura nós compilávamos música de bandas de todo o país e tocávamos seus sons no 
nosso canal, durante 1 ano a nossa produção foi basicamente essa. O que já foi um primeiro 
passo para que as pessoas conhecessem nosso projeto. 

Conforme foi passando o tempo conseguimos nos estruturar minimamente e 
começamos a produzir vídeo em formato mais tradicional para o YouTube fazendo projetos 
audivisuais a um preço popular. Já divulgamos mais de 4000 bandas durante todo esse 
período (incluindo aí o vídeos do canal, as playlists e as coletâneas que lançamos). 

Hoje somos uma equipe de 8 pessoas e ainda estamos procurando mais gente que queira 
somar nesse projeto. Acima de tudo somos um coletivo underground antifascista, e não 
compactuamos com nenhuma forma de preconceito. 

Desde o início nossa ideia sempre foi divulgar bandas de todo o território nacional, sem 
nenhuma distinção, damos o mesmo espaço para bandas do interior e das grandes cidades. 
Também não nos preocupamos com a popularidade dos artistas que divulgamos, não somos 
um projeto caça clique. Odiamos a postura elitista e excludente de alguns projetos que estão 
a anos divulgando sempre as mesmas 10 bandas que todo mundo já cansou de ouvir. 

Motim Underground Festival

Em Novembro estaremos realizando o 4° Motim Underground Festival, que será nosso 
último evento online. Nas outras 3 edições tivemos a apresentação de mais de 100 bandas e 
nesse bota fora queremos realizar um evento ainda mais grandioso, com o maior número de 
bandas possível. 

Nossa ideia é a partir de 2022 com a população toda vacinada começar a organizar o 
Motim Underground Festival de forma presencial em todo o país, trabalharemos muito para 
colocar essa ideia em prática. Nesse momento estamos realizando uma vakinha online para 
conseguirmos adquirir um novo computador para que os trabalhos do projeto aumentem a 
qualidade e a frequência dos trabalhos.

Acesse o QR Code
para o facebook do projeto

https://www.facebook.com/motimunderground


Uma Breve história do programa

O Rock no Pinheiro foi fundado no dia 13 de janeiro de 2020, à princípio, começou como um projeto 
de TCC na pós-graduação de Jornalismo 4.0. O intuito foi falar sobre o rock em Curitiba e Região 
Metropolitana através das redes sociais e de seu podcast, dando assim uma visibilidade para o gênero 
na região.

Após a apresentação final e a grata surpresa do projeto ter recebido nota 10 na banca, o Rock no 
Pinheiro seguiu adiante, sempre trazendo os "pinheiristas" junto consigo e buscando falar sobre os 
shows (quando tinham), as lives, os lançamentos e tudo que envolvesse o rock na região. Além disso, 
com o nosso podcast, podemos entrevistar diversos artistas, donos de bares, produtores, imprensa e 
fãs para falar sobre o contexto do rock em vários assuntos, como as mídias voltadas para o gênero, a 
perspectiva das bandas e o que mudou no meio musical com essa pandemia. Em outubro de 2020, o 
Rock no Pinheiro recebeu o convite da Gralha azul FM para trazer o primeiro programa de rádio voltado 
para o rock na história de Araucária/PR, estreando assim no dia 26 do mesmo mês.

Agora, o Rock no Pinheiro é um programa que acontece de segunda à sexta, das 22h às 0h, na 87,9 
FM de Araucária e também sendo transmitido em gralhaazulfm.com.br e no aplicativo para Android da 
Gralha azul FM. Em nossa programação, trazemos notícias voltadas para o rock, os principais 
lançamentos e entrevistas com diversos músicos e bandas, além de dedicar, pelo menos, um terço da 
programação do dia para o rock independente, conhecido no programa como "bandas pinheiristas".

Festival Rock no Pinheiro. 

Dia 26 de outubro, a partir das 21h, acontecerá a segunda edição do Festival Rock no Pinheiro. Com 
mais de 30 bandas independentes, o festival celebra a música Underground no dia de aniversário do 
RNP na rádio Gralha azul FM. Para acompanhar, acesse o canal do youtube doportalgralhaazul  ou na 
rádio gralhaazulfm.com.br

Programação do Rock no Pinheiro:

Segunda-feira - Notícias da Semana, lançamentos; Terça-feira - Lançamentos de 
forma geral; Quarta-feira - Tema específico; Quinta-feira - músicas a pedido da audiência;           
Sexta-feira - entrevista da Rock no pinheiro.

   Sábado - Reprise na alternative rock.  

    Todos os programas também são postados na pagina da Monge Cast.
Acesse o QR Code

para o facebook do projeto

https://www.facebook.com/rocknopinheiro


Buhler por Kálita Kawane

Confira o trabalho da Kálita, seus 
desenhos e fotografias, no 
Instagram: @kalitakawane

D.u.e.m. Christiano C Neto

Confira o trabalho da Christiano, seus 
desenhos e projetos no Instagram: 

@christianocneto

https://instagram.com/kalitakawane
https://www.instagram.com/christianocneto


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



PARTE FINAL no próximo 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


