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Resumindo a música GENTE VELHA EM CURITIBA é uma homenagem as bandas de velhos 

de Curitiba que ainda resistem ao tempo, ao desgaste da saúde e continuam fazendo o bom e 

velho rock em roll, pode não parecer mas é uma música homenagem aqueles que lutam pelo 

submundo musical de Curitiba, eles sim irão entender a mensagem da música e triste por não 

existir uma grande renovação de bandas com meninada de 16 anos 

apavorando como a gente fazia no Hangar, Bar do Meio, Lino´s, Poeta Maldito 

e tantos outros bares que educaram nossa juventude débil.

Só tem gente velha e chata fazendo rock em 

Curitiba é uma música tosca, porém feita com amor. 

Ao meu ver Valentino 5 Cordas, Buhler e Chelo Lion 

são verdadeiros guardiões da música tosca 

c u r i t i b a n a ,  s e n t e m  o r g u l h o  d o  q u e  faz e m 

laborialtamente e essa música “Só Velho em 

Curitiba”, foi feita pra mim mesmo quando eu ví uma 

postagem do Fábio Elias comemorando que sua 

agenda de shows estava cheia de segunda a segunda, pensei “Que gordo pau no cu está fazendo 

muito sucesso” logo em seguida comecei a xinga-lo nas redes sociais enquanto tomava leite 

condensado e percebi que um monte de velho e chato de outras bandas fracassadas me 

acompanharam nos elogios, foi nessa que pensei: Só tem velho e chato no rock sentado nas 

redes sociais, reclamando, culpando os outros, culpando bares, o público, a mídia, o tempo, 

Deus, então percebi que o rock não morreu, mas tinha que morrer, pois está muito chato, 

precisando inovar mais, misturar mais se não conseguimos inventar nada novo, o público está 

em busca de som novo, diferente por isso está fugindo do rock, porém normalmente quem 

inventa são os jovens e eles não querem muito saber de rock. 

Texto escrito pelo Gege da banda Valentino 5 cordas

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

Meu filho imaginário não quer ser rebelde, não ouve rock, não usa um monte de drogas, acha 

o rock cafona, e tenta ser legal o tempo inteiro. Falei pro meu filho que GG Allin o ídolo do seu pai, 

com 13 anos já estava se picando, então era pra ele começar logo com o baseado, mas ele só 

quer estudar, e passa o dia inteiro na frente do computador, uma bosta, então percebi que o rock 

precisa morrer pra dar espaço a algo novo, pois está muito chato ser roqueiro hoje, coisa de 

velho reaça, eu pelo menos estou morrendo, se eu tomar um porre hoje, fico uma semana pra 

me recuperar, cheirar, fumar, não posso mais, a vida está uma bosta, e a velhice é culpa do pau no 

cú do Bolsonaro, porém continuo tocando o mesmo rock de 50 anos, é o que gosto, só que toco 

sem a energia e virilidade da juventude, pois tudo dói e eu não tenho muita força pra inovar, me 

mexer, ando muito cansado, se dependesse de mim o rock já estaria morto. Estou pensando em 

até parar de me apresentar ao vivo que é muito desgastante, estou um fracasso, então 

desabafei nessa canção, gravei tudo em casa, tosco do jeito que o diabo gosta, entrará no disco 

VALENTINO E BOB DYLMA, que será lançando em 2022. 

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


No ultimo dia 12 de Novembro foi ao ar no canal da 
Trajano Records o video/letra da música "Televisionado" 
do compositor curitibano Willian Beer, tudo foi gravado por 
Beer no estudio Trajano Recs e masterizado num gravador 
de rolo Akai fabricado nos anos 70. Beer que vem de 
diversos lançamentos no ano de 2021 como a produção do 
disco 63 do filosofo Plá que teve sua participação no 

instrumental e na finalização da mix e da master, vem trabalhando em diversos projetos e 
ideias pra 2022. Com muita influencia do músico americano Ty Segall e 
também de nomes classicos como Jimy Hendrix e as garageiras do Pink 
Floyd, Willian vem construindo seu som dentro do Rock alternativo 
brasileiro. O musico promete o disco novo que ainda não tem previsão 
de lançamento.

https://www.youtube.com/watch?v=Mp7NGzXFecU

É preciso estar atento e forte - cantava 
Caetano Veloso décadas atrás contra um regime 
ditatorial que censurava artistas que lutavam 
pelos direitos humanos. Hoje o papo é reto, e se 
quem está no poder tenta de alguma forma coibir 
a voz do povo, a resposta vem direta: Não vão 
nos calar!

É nesse espírito que duas bandas se uniram 
pra criar um refrão potente pra reforçar o coro 
dos descontentes! Vida, pão, vacina e educação 
é o novo lançamento conjunto das bandas 
Punkzilla! e Borralheira. As redes sociais uniram 
gaúchos e paranaenses, que mesmo que à 
distância, compuseram e produziram juntos a faixa. Punk rock na mais pura 
essência!

no seu streaming de preferencia

Conheça o trabalho das duas bandas pelas redes sociais  e 
escute a parceria em 

https://ffm.to/vida-pao-vacina-educacao.html

https://open.spotify.com/album/3eJEJLjmr517RJzMBTd
2X7?si=D2dfheiDQeuQeFHamHgMfg

https://www.youtube.com/watch?v=Mp7NGzXFecU
https://www.youtube.com/watch?v=Mp7NGzXFecU
https://ffm.to/vida-pao-vacina-educacao.html
https://open.spotify.com/album/3eJEJLjmr517RJzMBTd
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https://autoboneco.bandcamp.com/album/c-idade-m-dia-ex-
cultura-revolta-mek-nik-2021

Novo disco audiovisual da unidade AUTOBONECO+< 
l a n ç a d o  n o  a n i v e r s á r i o  d e  B a l l r o o m ,  1 / 8 .  S ã o  1 0 
músickas/vídeos inéditos especialmente pro disco que 
referencia a "cidade de Bauru" e integra um PROAC (2019) 
juntando artistas de vários formatos numa residência 
artística coletiva (coito interrompido pela pandemia em 
2020). Costumo gravar numa semana & lançar na outra, mas 

este foi diferente: o artesanato durou mais de um ano, entre as caminhadas iniciais até a 
base-local do projeto, gravações de rua, produção do material visual & gráfico e 
embargos da agenda mútua. 

Os vídeos foram publicados conforme conclusos, e ao fim tivemos uma exxxposição 
online na Galeria do Centro Cultural de Bauru, apresentada em tour virtual 360º 
detalhando as obras participantes. Outro disco "hermético", gravado então (quase 
todo) solo entre improvisações digitais, eletroacústicas e o velho naïf folk; mais 
detalhes @ AUTOBONECO.BANDCAMP.COM. É o segundo disco da AUTOBONECO+< 
em 2021, precedido pelo ao vivo em show (2019) "GROTESQUE HITS LIVE @ SESC 
BAURU". No fim deste ano sai também "HARÉM AUTÔNOMO (ART & GUILT 
CONSORTIUM)", que até lá pode mudar de nome, como nos abrilhanta o acaso -_- Em 
2 0 2 2  d e v e m  v o l t a r  o s  s h o w s  a u d i o v i s u a i s  p r e s e n c i a s  d a 
AUTOBONECO+<, kont(r)Act pelas páginas: você fala sempre comigo 
mesmo+< ??Aran Carriel & AUTOBONECO+<

A U T O B O N E C O + <  :  " ( C ) I D A D E  M É D I A :  E X -
CULTURA/REVOLTA MEK^NIK^" (2021)

Graças a Deus era só um pesadelo......opa......veja bem......será que 
acordei mesmo?

Tive um pesadelo absurdo e inominável, parecia que estava 
numa realidade paralela bizarra e surreal, cercado das 
atrocidades mais hediondas.

Anos atrás, em 2019, passei por umas das noites mais 
horripilantes da minha vida, um completo filme de terror 
abominável e apavorante.

Esses momentos de absoluta agonia e desespero estão 
retratados na música e vídeo abaixo......

ANOS INSÂNUS

https://www.youtube.com/watch?v=j17xWxDWgbw

https://autoboneco.bandcamp.com/album/c-idade-m-dia-excultura-
https://www.youtube.com/watch?v=j17xWxDWgbw
https://www.youtube.com/watch?v=j17xWxDWgbw
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 "Continuamos com a formação básica de bateria e teclado, 
mas neste disco, que produzimos com o Bruno Palazzo, 
trazemos algumas novidades..."  O diálogo sonoro entre 
percussão e melodia, entrega um som de "simplicidade 

dançante" mas também uma "balada gostosa, estilo easy fm para esquentar os corações". 

https://bumbomudo.bandcamp.com/album/tanto-de-voc

Vale a pena conferir no insta @bumbomudo , a produção audiovisual 
da banda, que sempre monta um "filme" para cada música que lança. 

BUMBOmudo, duo formado em 2020 por Mayla Goerisch e 
Guilherme Pacola, lança no mês de novembro seu quinto EP 
"Tanto de você", que estará disponível no bandcamp e youtube. 
A banda apresenta sua "nova temporada de som" após quatro 
EPs lançados entre 2020-21. 

bumbomudo.bandcamp.com

Modelos atômicos e culinária. Ache um 
tema que chama a atenção de todos misture 
alguns ingredientes e capriche no refrão.

A música refrão sintetiza a busca por esse ideal.

A letra da música foi construída durante uma aula de história da Física. Heliovisqui de 
Almeida e Nando Giordani construíram um tipo de jogral onde cada um escreveu 
alternadamente um verso da poesia. O desfecho da música foi veio com a sacada Genial de 
Nando Giordani, "toda música tem que ter refrão.

Além de fechar a música, o refrao da música Refrão abre um precedente para uma discussão 
bem profunda sobre o que é uma música comercial. Um enredo cotidiano, tipo traição, com uma 

melodia chiclete e um refrão mais que pegajoso pra ninguém esquecer

O vídeo que acompanha a música tenta misturar cores, sabores e 
melodia. João Almeida prepara Helióvisqui Almeida para que ele seja assado, 
uma alusão de que assim como numa receita culinária, uma música é passo a 
passo preparada para fazer o sucesso e claro o ápice da composição é o seu 
REFRÃO.

Todo artista quer que sua música seja 
conhecida, que seu Refrão pegue, que as 
pessoas escutem e se divirtam com suas 
composições.

https://www.youtube.com/watch?v=m3V1hpyJScA

https://bumbomudo.bandcamp.com/album/tanto-de-voc
https://bumbomudo.bandcamp.com/album/tanto-de-voc
https://www.youtube.com/watch?v=m3V1hpyJScA
https://www.youtube.com/watch?v=m3V1hpyJScA


Le Trutas é:

Punk rock boca suja feito por mulheres!

Nossa banda se formou de um jeito muito 
espontâneo e totalmente inesperado. No início, 
era a Babi ensinando bateria pra Carla - ela tocava 
um pouco de baixo pra ajudar na condução das 
aulas de bateria pra uma iniciante madura e 100% 
sem experiência musical. Um dia, a Babi achou que 

fazer umas músicas e montar uma banda poderia ser uma uma boa pra dar um gás no 
aprendizado e botar uma razão de ser pra nossa bagunça. Nesse tempo, quem tocava 
guitarra conosco era a Rúbia, baita baixista curitibana que toca n'As Cigarras.

Babi Age - baixo e backing vocal. Baterista nas bandas Cigarras, O 
Escambau, Neblinas, The Shorts, Wi-Fi Kills e EGM.Carla Del Valle - 
bateria e backing vocal.Carol Winter - vocal.Gabe Salmazo - guitarra e 
backing vocal. Tocou nas bandas Keep on Riot, The Fresh New Dolls e Da 
Próxima Vez Eu Mato Você. 

https://open.spotify.com/album/3NijVkCj1BPgLbIUeXgG60?si=sh
nseTESTdyvFiBIPs0VCQ

Estreamos em dezembro de 2019, no Cavern Club, em uma tarde só de bandas de mina, 
em um evento cuja renda era revertida à realização da colônia de férias do Rock Camp 
Curitiba. Juntamos uma galera e nosso show foi breve, porém intenso.

O mais novo EP ( e primeiro EP ) dos Fish'n Creepers 
Nesse EP que vem sido trabalhado a mais de anos para ser 
lançado, traz 6 novas músicas e o relançamento de 
"exploitation" (que fala sobre exploração animal).Direto 
das profundezas, as músicas abordam temas inspirados en 
ficção e desgostos da vida cotidiana, abordados com tema 
de filmes de terror.A banda vem trabalhando para trazer 
somente som autoral e original, inspirados pela cultura 
psychobilly dos anos 80, trazendo suas inspirações em 
bandas como Batmobile, The Krewmen, Guanna Bats e entre outras que definiram o som 
psychobilly na Europa e no mundo.A banda ainda pretende lançar vídeos clipes 

tematizados nas músicas do EP no ano de 2022 Sigam a banda no 
perfil do Instagram @fishncreepers e guardem mais novidades! Stay 
psycho!

https://open.spotify.com/album/2NFexWnasUwPZp0Dg8bPw
O?si=sGuv75FaT02ZF3DX8BBRqA

https://open.spotify.com/album/3NijVkCj1BPgLbIUeXgG60?si=sh
https://open.spotify.com/album/3NijVkCj1BPgLbIUeXgG60?si=sh
https://open.spotify.com/album/2NFexWnasUwPZp0Dg8bPw
https://open.spotify.com/album/2NFexWnasUwPZp0Dg8bPw


A invisibilidade social e familiar é um tema que 
pouco a pouco vem tomando espaço e ganhando a 
importância devida nas nossas vidas, Sweet o novo 
single da banda She is Dead quer chamar a atenção 
quanto a isto, embora estejamos conectados via 
redes sociais nunca vivemos uma fase tão solitária, 
tão invisível e tão egoísta como agora. 

https://www.youtube.com/watch?v=mMZK5UPtyys

Gravado no estúdio Mylo em 
Curitiba e com a produção de Luiz 
Orta, a nova canção remete a uma 

reflexão no início, fúria a seguir num dialogo real e chega ao refrão de 
forma aparentemente “doce” mas com muita dor na sua essência, é 
uma música para se prestar muito bem atenção.

Além do elo sanguíneo e do amor de longa data, a união como trio musical iniciou 
em Abril de 2021 com produções autorais que compõem o primeiro disco, o álbum 
"Iniciação", cuja gravação está a todo vapor, onde imprimem em suas canções o 
místico e material, o invisível e o visível da presentes na peregrinação humana.

Tela em branco e todas as possibilidades do vir a 
ser. Da alquimia de energias e vivências, de 
pensamentos e emoções, ideias e ideais, palavras e 
acordes, resultou-se três vidas, três rostos, três 
nomes: Flávia Banks (multi-instrumentista), Fábio 
Banks (Ovos Presley e Zigurate) e Isis Sophia 
(Zigurate).

Somos a banda Tela Vazia.

Em setembro de 2021 lançaram a música e videoclipe 
"Inverno", poesia em meio ao caos para aqueles que acreditam 
na arte como fôlego e meio de transformação.

https://youtu.be/UIwXbb4FhZk

https://www.youtube.com/watch?v=mMZK5UPtyys
https://www.youtube.com/watch?v=mMZK5UPtyys
https://youtu.be/UIwXbb4FhZk
https://youtu.be/UIwXbb4FhZk


Segundo álbum do Yutokaiomaru, atual projeto 
de L. Borgia Rossetti (Esmectatons, Os Legais), 
lançado pela Ultra Gash Records.

Novo álbum do Yutokaiomaru, atual projeto do 
a r t i s t a  v a n g u a r d i s t a  L .  B o r g i a  R o s s e t t i 
(Esmectatons, Os Legais), lançado poucos meses 
após o disco de estréia A Dirge of Knives - uma 
longa suíte concreta baseada na história de Abe 
Sada - e a colaboração com Cadu Tenório em Signal 
Eustasy VI, todos pela Ultra Gash Records. O 

segundo trabalho explora uma diversidade de gêneros do minimal synth ao progressivo e 
neofolk enquanto ainda estabelecido firmemente em território 
industrial e experimental, com arranjos e ordem planejada de uma 
maneira que a obra flui entre peças emocionais imersas em ruído e 
atmosferas misteriosas de forma natural.

https://ultragashrecords.bandcamp.com/album/becoming-one-
with-the-ground

Maria Paraguaya

Essa não é a primeira vez que Maria Paraguaya e Yan Lemos fazem uma parceria. Os dois 
integram juntos a banda Escambau, formada em 2008 com ela no vocal 
e ele no baixo, além de Giovanni Caruso na voz e guitarra, Zo Escambau 
na guitarra e Babi Age na bateria. 

Neste próximo dia 12, Maria Paraguaya nos presenteia com o 
single Luna de Sangre em parceria com o cantor e compositor Yan 
Lemos. Este projeto é um dos solos que ela faz em paralelo às 
suas bandas e será lançado via selo Maxilar Music. 

Matéria do blog: https://universoretro.com.br

Remetendo a estética oitentista de bandas pop como Blondie 
e Desireless, a música é regada de sintetizadores, batidas de 
bateria eletrônica e guitarras quentes, tudo arranjado por Yan, 
que, aliás, cuidou da mixagem da obra. Já a letra em espanhol, 
bem como a melodia de voz, ficou por conta de Maria, que, de 

forma despretensiosa e ousada, livre das amarras do rock’n roll tradicional, interpreta uma 
vampira sedenta por sangue. 

Luna de Sangre: Maria Paraguaya  Capa do single (Arte: Leonardo Lotowski)Luna de 
Sangre foi gravado neste último mês de setembro no estúdio Loki Records, em Curitiba, e 
masterizado por Renato Ximu. Enquanto isso, sua arte de capa, ela ficou por conta do 
artista Leonardo Lotowski. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Rup7TTUcX4

https://ultragashrecords.bandcamp.com/album/becoming-onewith-
https://ultragashrecords.bandcamp.com/album/becoming-onewith-
https://www.youtube.com/watch?v=1Rup7TTUcX4
https://www.youtube.com/watch?v=1Rup7TTUcX4


Gabriel Thomaz: O selo Maxilar começou em 
2020, queríamos fazer shows e festivais, porém 
devido a pandemia isso não foi possível, mas 
conseguimos trabalhar em cima de lançamentos, só 
coisa boa, até agora já lançamos 22 artistas, todos 
muito bons, a ideia é exatamente lançar bandas, que 
gostamos, que tem nosso perfil artístico, e trabalhar 
os projetos de cada um e fazer com que a galera 
conheça os sons e os artistas

Buhler: Conte um pouco sobre a história do selo 
Maxilar.

Eu acho que esse negócio de underground e mainstream é uma besteira sabe, pra mim o que 
importa é a música, se uma banda está tocando para 50 pessoas ou para 50 mil isso não significa 
que um seja melhor do que o outro, eu acho engraçado que o rock, e poucos outros gêneros, tem essa 
coisa chamada underground, que é um público mais informado que conhece coisas que não estão nos 
grandes canais de tv e rádio, e que curte mesmo assim o som das bandas. 

Buhler: Qual sua visão do underground

Gabriel Thomaz: Qual minha visão do underground? 

Hoje em dia a galera fala muita besteira, que não existe mais rock e coisa e nós estamos aqui 
para mais uma vez provar que isso não é verdade, o selo é feito por mim Gabriel Thomaz, sou do 
Autoramas e também pelo Rike (Henrique Roncoletta) que tem uma banda chamada NDK e 
também trabalha muito com esse propósito.

Buhler: Qual o objetivo do selo Maxilar?

Gabriel Thomaz: O objetivo do maxilar é exatamente lançar coisa boas e tentar ajudar esses 
artistas que estão fazendo coisas muito boas, contribuir na divulgação e que para que eles 
toquem em mais lugares, através de uma estrutura legal de alguém que tem experiência, claro 
que estou sempre aprendendo, mas quero compartilhar um pouco do que já aprendi.



Buhler: Quais os planos para o futuro?

Buhler: Conte um pouco sobre outros projetos anteriores que você já participou

Buhler: Como a galera pode conhecer melhor o trabalho do selo Maxilar e entrar em contato com 
vocês?

Gabriel Thomaz: Olha para conhecer melhor o maxilar, temos o instagram, temos facebook, canal 
no youtube, e todos estão como maxilarmusic, muito fácil de achar, quem quiser ta lá, e você pode 
conhecer quais são as bandas do selo, e todas elas estão em todas plataformas digitais, as bandas e 
artistas.

Gabriel Thomaz: A minha consideração final é sobre Curitiba, quero muito ir 
para Curitiba estou com muita saudade tenho muitos amigos, quero voltar para ai, 
Curitiba me chama para eu ir para ai, eu amo você!

Se você for ver tem muitos gêneros populares que não existe o 
underground, você é uma artista que esta no zero e então se você e se sua 
música decola, você já vira estrela, no rock existe muitos patamares, então 
isso e uma coisa muito interessante, eu sou muito fan de bandas que nunca 
viraram mainstream, nunca foram primeiro lugar nas paradas, para mim 
elas não devem nada a bandas mega conhecidas.

Gabriel Thomaz: Meu projeto principal é os Autoramas a gente toca sempre e tal, com a pandemia 
fomos forçados a abandonar os palcos, mas em dezembro pretendemos fazer os primeiros shows de 
2021, olha que loucura.Em janeiro sai um novo álbum do Autoramas que estamos preparando nos 
últimos meses, a banda é o meu ganha pão, minha profissão e meu projeto principal eu quero com o 
maxilar usar a minha experiência que eu ganhei na banda para poder ajudar outros artistas.

Buhler: Se quiser deixar alguma consideração final ai sobre qualquer coisa, manda bala ;)

Gabriel Thomaz: Olha os planos para o futuro são os planos pós 
pandemia, os planos do presente são continuar nosso trabalho atual, tem muita coisa boa 
acontecendo de música, banda, artistas, cantores e compositores.

Os planos para o futuro é colocar a galera nos palcos, cara a cara com o público, então a gente quer 
muito que essa experiência da música passe das plataformas digitais para os palcos.

Camisetas Trajano Records e Trajano Hells Sob encomenda

https://www.facebook.com/maxilarmusic


Buhler: Qual o objetivo da Zoom Discos?

Tocha: Cara, nosso objetivo com a Zoom Discos é registrar 
bandas novas em vinil. A gente acredita que o lançamento em vinil é 
um registro que fica para o futuro, que as pessoas vão lembrar e 
valorizar. Então é muito massa quando a gente pode capturar um momento da banda e ter o 
disquinho pra posteridade. No entanto, o mercado de vinil no Brasil está passando por um 
momento muito difícil com as fábricas de vinil e está bem complicado produzir novos 
lançamentos. Então, a gente está fazendo em 2021 uma série limitada de lançamentos 
digitais que estamos chamando de Fora de Série na qual já lançamos singles do BAR, Vida 
Ruim e Le Trutas. 

Buhler: Como a galera pode conhecer melhor o trabalho da Zoom Discos e entrar em 
contato com vocês?

Tocha: Ainda temos mais um par de lançamentos engatilhados pra este ano, e esperamos 
no ano que vem poder retomar os lançamentos em vinil. Nós estávamos com vários projetos 
antes do começo da pandemia, mas tudo deu uma congelada. Meu objetivo (quase um sonho 
nesse momento) é conseguir produzir nosso primeiro 12" com o LP do Vida Ruim. 

Buhler: Quais os planos para o futuro?

Tocha:  Quem quiser entrar em contato com a gente, a maneira mais 
fácil por enquanto tem sido o Instagram, que eu estou sempre atualizando. 
Mas nós também temos um facebook e o email zoomdiscos@gmail.com 
que funcionam também

https://www.instagram.com/zoomdiscos/


Lucas: Num futuro não muito distante (espero) a Sangue de Barata deve virar também um selo. Ajudar de uma forma 
mais presente as bandas a produzirem não só o merchandising, mas tornar possível a gravação e lançamento de mais 
material através de outros tipos de financiamento, promoção de eventos e afins. O foco continua sendo a serigrafia, custear 
gravação ou prensagem de CD/Disco/Tape não vai me levar ao ponto de virar uma distro.

Buhler: Conte um pouco sobre a historia da Sangue de Barata

Lucas: Salve salve, Buhler! Firmeza total?! Mais um ano se passando... Graças a sei lá o quê a 
gente tá com saúde aê, morô. Muita coletividade no underground, sem miséria!

Cara, tudo acho que começa na XV, Centro de Curitiba, Largo da Ordem, por aí. Sempre 
convivi com punk desde o começo da adolescência, vendo os caras fazer as próprias camisetas 
pintadas à mão, os próprios patches, comigo não foi diferente caí no mesmo barco e o único jeito 
de ter uma camiseta ou patch de banda X ou Y era metendo mãos à obra. Mais tarde conheci a serigrafia, comecei adquirindo 
telas já gravadas e silkando minhas próprias camisetas até me aprofundar mais e dominar o processo do  0 ao 100 quase que 
por completo (todo dia a gente aprende algo novo até dentro do próprio trampo, né não?!). A Sangue de Barata só veio em 
Abril do ano passado, 2020, com o intuito de estabelecer uma serigrafia ativa e com um material acessível e de qualidade pra 
galera.

Buhler: Qual o objetivo da Sangue de Barata?

Buhler: Qual sua visão do underground

Lucas: A vontade sempre foi trabalhar diretamente com a cena underground e as bandas que fazem parte desse rolê, 
conseguir trazer um material de qualidade e num preço justo. No que a gente consegue a gente fortalece! Fora esse sistema 
de compra/venda no atacado que a gente já conhece, com uma parcela da galera já conseguimos estabelecer um lance de 
parceiria massa onde as bandas não desembolsam nenhum capital e mesmo assim têm o material circulando e rendendo 
um troco pros seus próprios projetos (Isso tem funcionado bem. O plano é expandir e abraçar mais e mais gente que tenha 
interesse).

Lucas: Underground pra mim é movimento, é expressão, é vontade de fazer e acontecer (contra)culturalmente. 
Espaço de acolhimento e incentivo pra não desistir ou jogar pra cima a peteca quando ela cai, espaço propício pra amizades 
que nos levam adiante e torna possíveis as ideias malucas que a gente enfia na cabeça e não consegue pôr em prática 
sozinho. Tem lugares e amigos que se não fosse por esse rolê eu nunca teria conhecido, assim como algumas coisas eu 
nunca teria realizado.

Buhler: Quais os planos para o futuro

Lucas: Antes da Sangue, já tive experiências com outras pessoas com a serigrafia na tentativa de estabelecer isso aí 
que a marca tem se tornado hoje. Como nem tudo são flores, as ideias às vezes se divergem, cada um acabou indo pra um 
lado e seguindo seu caminho. 

Atualmente em parceria com o Daniel da Brado Distro, temos conversado sobre acessoria pras bandas em vários 
âmbitos e trazer mais uns produtos pra galera da cena que normalmente a gente não encontra fácil ou não encontra numa 
qualidade legal por aqui. Não vou explanar muito agora. QUEM VIVER VERÁ! 

Buhler: Como a galera pode entrar em contato com o Sangue de Barata, e se quiser deixar alguma consideração final ai 
sobre qualquer coisa, manda bala ;)

Lucas: Contato?! Dá um berro na rua, me paga uma cerveja, conversa comigo. 

Dá pra encontrar a Sangue de Barata no Instagram pelo perfil @xsanguedebaratax, enviar um email pra 
xsanguedebaratax@gmail.com, e, em breve sai um site (assim que eu tiver mais tempo pra mexer com isso).

Buhler: Conte um pouco sobre outros projetos anteriorese que você ja participou antes, e os projetos paralelos que 
você trabalha, bandas e afins.

Quanto a fazer música eu mesmo sou uma completa negação, prefiro apreciar o trabalho dos outros. Recentemente 
com a pandemia e a falta de perspectiva quanto a erradicação do covid surgiu uma possível banda (Kovid Kills Kulture) com 
um amigo (Josué), fizemos algumas músicas mas não fomos muito pra frente. Tá tudo parado por aqui, talvez a gente grave 
só pela pira.

Quero agraceder ao Buhler pelo espaço e a todo mundo que fortalece o corre de alguma forma. 
Seguimos resistindo e nos fortalecendo. Apoiem a cena local, nossa cena somos nós quem 
fazemos!

 Valeu!!!

 Lukinhas, novembro de 2021.

https://www.instagram.com/xsanguedebaratax


Como editor do fanzine Lodo e co-editor da revista Lama, escreveu contos e desenvolveu 
ilustrações para esses periódicos. Também é um dos organizadores da exposição Underground 
Ilustrado, com a realização de duas edições desse evento na Gibiteca de Curitiba.

Em 1994 começaram os primeiros trabalhos de ilustração para cartazes de shows, camisetas e 
capas de álbuns para bandas locais. Como ilustrador profissional, teve trabalhos publicados no 
jornal O Globo, Arte & Letra: Estórias, revista Jandique, revista Fascículo, livro Pancrácio, 
antologia Lama, entre outras coletâneas literárias e dezenas de cartazes de shows, capas de 
álbuns musicais, estampas de camisetas, entre outros.

Como músico, é guitarrista, vocalista e co-fundador da banda de punk rock Repelentes, em 
atividade desde 1995 e com 4 álbuns lançados. 

Tatuador e arquiteto radicado em Curitiba, iniciou-se nas artes visuais ainda adolescente como 
autodidata. Desenho em técnicas mistas, pintura em aquarela, tinta óleo e acrílica, litografia, 
xilogravura e arte digital, foram alguns caminhos explorados nessa trajetória. Desde então tem 
participado de exposições e mostras coletivas. 

Sócio-fundador do estúdio Leviathan Tattoo em Curitiba e da marca de 
roupas e acessórios Blasco.

I n s t a g ra n s :  @ d a n i e l g o n c a l v e s a r t   |  @ l ev i a t h a n t a t to o s t u d i o  | 
@blascoclothing | @osrepelentes | @cafedosmonstros

Daniel Gonçalves

Na capa desta edição da Trajano Records, temos a ilustração 
do grande Daniel Gonçalves, essa capa foi utilizada no 
evento do dia 12 de novembro, das bandas Repudiyo e 
Doenças e Outros Infartos, e ficou marcado como sendo o 
primeiro show com a pista livre de frente para o palco pós 
pandemia, o mosh rolou solto, e inclusive o Alexandre Buhler, 
esta com dor nas costas ja faz 3 semanas depois dessa Gig, é 
a veiera chegando, hahaha.

Conheçam um pouco mais sobre o Daniel Gonçalves, abaixo:

https://www.instagram.com/danielgoncalvesart


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

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

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.

SEJA UM APOIADOR DA 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

https://apoia.se/trajanorecords
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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


