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Já esta funcionando nosso novo serviço de gerenciamento dos canais de 
Streaming (Dezeer e Spotify, entre outros)

Segue a Playlist de musicas já lançadas pelo Selo Trajano Records nas 
plataformas de Streaming:

Venha lançar seu material, Single ou álbum da forma correta, passivel de 
gerenciamento pós lançamento, mudança de nomes, dados e informações gerais, 
monitoramento financeiro, estatisticas, e comprometimento da equipe da Trajano 
Records, com a sua música.

Spotify:

https://open.spotify.com/

playlist/1sz5Xux1vhPN7LzN1iMXzw

92 Graus The Underground Pub

@92graus

O Templo da Cultura 
Underground em Curitiba

92 Graus, Av. Manoel Ribas, 108 - São Francisco, Curitiba - PR

https://www.instagram.com/92graus/
https://www.instagram.com/92graus
https://open.spotify.com/playlist/1sz5Xux1vhPN7LzN1iMXzw
https://open.spotify.com/playlist/1sz5Xux1vhPN7LzN1iMXzw


“Uma das funções da arte é trazer novas perspectivas de uma dada realidade. Dito 

isso, não é raro nos depararmos com artistas se reinventando, explorando diferentes 

linguagens, problematizando realidades. A exposição "Underground Ilustrado: a arte 

visual da cena musical curitibana" representa uma partícula desta busca do artista pela 

reinvenção. Estabelecendo um diálogo entre notas e traços e tendo como foco o 

universo punk e metal, evidencia-se novas e pitorescas cenas do underground 

curitibano. Underground este, que com uma lógica própria e uma estética peculiar, 

fundamenta o principal objetivo desta exposição, trazer à tona um olhar acerca desta 

realidade tão ruidosa quanto pictórica, independentemente da linguagem.” 

O Evento acontece na Gibiteca de Curitiba, no Solar do Barão.

Será exposto cartazes, capas de álbuns, fanzines, pinturas, ilustrações e esculturas, 

de pessoas que participam do underground, principalmente com a música, mas que 

tem na arte visual mais uma forma de contribuir com a cena alternativa da cidade.

https://www.facebook.com/events/240411634955871

Nesta Sexta-feira, dia 25 de Fevereiro de 2022, no dia de lançamento da Trajano 

Hells edição 9, esta acontecendo o Underground Ilustrado 3 “A arte visual da cena 

musical curitibana” Exposição coletiva.

Nessa edição teremos convidados de outras cidades também, além de uma singela 

homenagem ao Gustavo do Catalépticos.

O evento vai contar com a discotecagem ska/punk do mestre Herb Joe e com os 

show das bandas Rabo de Galo e She Is Dead.

Durante o evento haverá mesas com produtos das bandas da 

cidade e obras e materiais e produtos da galera underground.

Lucas Ruteski

O evento será com entrada gratuita e o uso de máscara, sendo 

necessário levar o comprovante de vacinação. 

https://www.facebook.com/events/240411634955871
https://www.facebook.com/events/240411634955871


Misturando influências de Wilco e Moska até 
Nirvana e Titãs, a canção transmite a sensação de 

sufocamento gradual, indo da calma 
tensa e até a energética explosão.

https://open.spotify.com/track/5TpWq2CE4Wz0upMHtzgnpC

Abrahones fala sobre falsidade das redes sociais 
em novo single, "Tão Fora Daqui" um  rock com vigor e 
poesia do não pertencimento ao mundo digital. Quem 
nunca se sentiu preso e teve vontade de fugir desse 
simulacro de falsidade, onde as pessoas se tornam 
mercadorias nas vitrines das redes sociais?

O grupo curitibano foi fundado em 2009 por Carlos 
Nunes (conhecido pelo pseudônimo Carlos Bastard), sob o 
nome Motorbastards, com o intuito de homenagear o 
Motörhead, sua influência primária. Após alguns anos 
inteiramente dedicados à reprodução fiel da lendária obra 
de Lemmy e cia., o trio, composto pelo supracitado Carlos 
(vocal e contrabaixo), Aly Fioren (guitarra) e Antonio Death 
(bateria), enfim materializou seu desejo de trilhar um 

caminho autoral, culminando no lançamento do álbum "Divisão Rock N' Roll", de 2015 (fora 
de catálogo, mas disponível para apreciação nas plataformas digitais). Já no ano de 2020, 
dois acontecimentos marcaram um novo ponto de virada na carreira da banda: a parceria 
firmada com a gravadora anglo-americana RTR Records, e posteriormente, a mudança de 
seu nome para CARTTADA. 

Foi lançado no último dia 13 de janeiro de 2022,  o álbum 
de estreia da Carttada “Recharged”

Visando então dar início a uma nova e promissora etapa em sua trajetória, o grupo esta 
disponibilizando seu novo disco de estúdio, astuciosamente batizado de 
"Recharged"

Aos interessados em adquirir o material, que se encontra em pré-
venda, basta entrar em contato com a própria banda por meio das redes 
sociais.

Ouça a música: Look Twice

https://www.youtube.com/watch?

v=RliTavTs9xY

Acesse o  QR Code 
e confira no Youtube   

https://open.spotify.com/track/5TpWq2CE4Wz0upMHtzgnpC
https://open.spotify.com/track/5TpWq2CE4Wz0upMHtzgnpC
https://www.youtube.com/watch?v=RliTavTs9xY
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Os Insubordinados está lançando seu novo single “ 
Terra de Ninguém” nas plataformas digitais. Em Terra de 
Ninguém traz uma mistura country para seu Punk Rock.

Terra de Ninguém – Insubordinados

Esse será o segundo lançamento de uma série que 
sairá pela Balbúrdia Records esse ano. O som lembra um 
Faroeste que conta a história de uma terra sem leis, 
qualquer semelhança com um certo país tropical é mera 

coincidência. O som tem um capricho 
no instrumental.

"Milícia imoral torturando prisioneiros. Simples 
trabalhadores, gente honesta, um povo guerreiro"

https://open.spotify.com/track/3hkEEbGo4IroL298x9lhQY

First day of my life, A doce sensação de achar que se está vivo, mesmo quando se está morto, 
imaginando quando será seu primeiro dia na terra, o novo single da She is Dead leva vocês a um 

novo lugar.

Gravada e produzida por Luiz Orta a faixa traz 
linhas de baixos envolventes, uma atmosfera 
sonora marcante e uma bateria que não desiste de 
você, sem falar das guitarras que aqui marcam 
presença geral.

https://www.youtube.com/watch?v=SZreFb8ism8

https://radiotatuquara.com.br/
https://open.spotify.com/track/3hkEEbGo4IroL298x9lhQY
https://open.spotify.com/track/3hkEEbGo4IroL298x9lhQY
https://www.youtube.com/watch?v=SZreFb8ism8
https://www.youtube.com/watch?v=SZreFb8ism8


No dia 17 e Dezembro de 2021, foi lançada a 
música Blue Moon Of Kentucky, pela banda e projeto 
musical  Pé Vermeio, dos musicos John Barba e Joe 
Homeless .

" Blue Moon of Kentucky " é uma música escrita em 
1945 pelo músico de bluegrass Bill Monroe e gravada 
por sua banda, os Blue Grass Boys. A música já foi 
gravada por muitos artistas, incluindo Elvis Presley e 
Paul McCartney . "Blue Moon of Kentucky" é a canção oficial de bluegrass de Kentucky .

Esta versão tem um clipe editado pelo:  Gege Valentino, da banda 
Valentino 5 cordas, com um tema do velho oeste, usando Stop Motion 
usando bonecos do Playmobil.

A Mix e Master foi produzida pelo Dérick Martins, da Lamba-te.

https://www.facebook.com/100042358625513/videos/300523072 
3026903

Neste ano de 2022, esta disponivel em todas as 
plataformas de Streaming o Ep Pensando Nela da banda 
Barcelonistas Pop Rock.

O projeto musical Barcelonistas Pop Rock nasceu no 
Rio Grande do Sul, em 20/08/2020 através do encontro 
de Duda Rangel e Elias Agnello e a proposta seria de um 
trabalho autoral calcado nas composições e letras de 
Duda Rangel. 

Ambos os músicos com bastante experiência em outros projetos iniciaram 
seus primeiros ensaios em Canoas no estúdio SLP e durante os ensaios foram 
incluídos no projeto os músicos Saulo Simon (baixo) e Alec Candia (guitarras).

A banda tem como premissa ter a sonoridade pop nacional dos anos 80 e 90, 
Barão Vermelho, Frejat, Blitz, Engenheiros e outras, incluindo 
pegadas de bandas consagradas internacionais como Foo Fighter 
e Pearl Jam e letras que falam de amor, de paixões não 
correspondidas, de relações permissivas, de passado, presente e 
futuro. 

https://open.spotify.com/album/1NEE2ruMLLAkLPdoUlKOkz

https://www.facebook.com/100042358625513/videos/300523072 3026903
https://www.facebook.com/100042358625513/videos/300523072 3026903
https://open.spotify.com/album/1NEE2ruMLLAkLPdoUlKOkz
https://open.spotify.com/album/1NEE2ruMLLAkLPdoUlKOkz


Provenientes da mesma terra arrasada, Will ian Beer 
compartilha com Marcos Prado a verve desesperada e barulhenta 
que acompanha a maioria dos poetas marginais nascidos em 
Curitiba. Tudo o que termos hoje em dia é o legado de Prado como 
um dos maiores, se não o maior, poeta maldito do Brasil, mas que 
pouco foi falado em vida, e também pós mortem. 

Talvez lhe falte o enorme bigodão e também a protuberância 
verbalista do velho Paulo, ou uma lenda urbana pra chamar de sua, 
assim como fez Dalton. Mas não lhe faltava culhão de esbravejar, 

sobre tudo contra essa casta provinciana instalada em Curitiba desde o princípio dos tempos, e 
tomava das palavras ácidas como suas melhores amigas. O poema 
"Penúltima" que já foi musicado outra vez pela banda Beijo AA Força, surge 
novamente nas mãos de Beer, que complementa os versos de Marcos 
introduzindo sua vertente mais Rock and Roll com guitarras e bases regadas 
a muito reverb e overdrive.

https://www.youtube.com/watch?v=vP4rRx0ws20

"Foda-se " é um som que busca motivar as pessoas a seguirem em frente 
seja lá qual for o sistema, a política, o momento.

Logo após, no final do mês de Novembro de 2021, a banda lançou a música Azul do blues. 

Ouça a música Foda-se:

https://open.spotify.com/

track/62CxA9h0QtYA51Kev4hxKu

Fora criada a música Covid verbal, que teve destaque no portal G1 Anhanguera e radio Meio 
Norte, tendo atingido 900 mil acessos durante a entrevista do Dr. Sérgio Ascencio ao vivo pela 
radio.  Um reggae Rock de responsa. 

Covid verbal foi o primeiro single lançado,  inclusive com um clipe que está na plataforma 
YouTube, gravado 100% na pequena Cruzeiro do Oeste-PR. 

Dia 04 de Fevereiro foi lançado o Single "Foda-se " nas principais 
plataformas digitais de música.

Banda formada em 2017, na cidade de Cruzeiro do Oeste-Pr. 
com influências grunge, blues, hardcore, metal e indie.

Integrantes: Vocal: Janser Oliveira;  Guitarra: Breno: Baixo: Paulo 
Risseto; Bateria: Daneves.

Banda de hardcore simples e direto que busca mostrar que 
somos nós quem guiamos nossas vida, não o sistema, a política, o 
dinheiro. 

O amigo e Dr professor da Universidade Federal do Tocantins, 
Sérgio Ascencio, elaborou um poema, denominado "Covid verbal, 
um convite", e pediu para a banda Eixo kardan musicar, com o intuito 
de fomentar os cuidados contra a Covid-19. 

https://www.youtube.com/watch?v=vP4rRx0ws20
https://www.youtube.com/watch?v=vP4rRx0ws20
https://open.spotify.com/track/62CxA9h0QtYA51Kev4hxKu
https://open.spotify.com/track/62CxA9h0QtYA51Kev4hxKu


Foi ao ar vindo direto das fornalhas do inferno o single 
“Black Sacrament” da banda de Black/Death Metal Carcaça 
de Bode, o grupo que teve seu início em 2015 em um ensaio 
com o próprio Satanás, voltou dos mortos em 2022 no intuito 
de aniquilar os moralistas e desgraçar de vez a imagem da 
igreja católica e sua doutrina maldita. Rotten, o fundador e 
idealizador da seita satânica Rotten Sons, agora assinou a 
venda completa dos direitos sob sua alma para o Lord das 
Trevas e compôs em meio ao fogo dos infernos “Black 
Sacrament”, um grito de dor e desespero de quem queima 
em chamas pela eternidade.

A banda que conta com Carnage nos baixos e Brain Eater na batera 
talvez seja a coisa mais horrível que já tenha acontecido musicalmente na 
cidade de Curitiba e promete profanar muitos valores provincianos da 
terra do Greca, não veio pra agradar ninguém e muito pelo contrário quer 
que a humanidade toda queime em dor máxima nas labaredas abaixo do 
chão.

https://www.youtube.com/watch?v=e_N26YNB23E

Materia - ENTREVISTA CVZ

A banda existe há aproximadamente 1 ano e meio e está cada vez mais afiada e compondo riffs e letras 

mais engajadas com a sociedade de hoje e o que deveria ser um hardcore mais pesado está se tornando algo 

mais complexo e visceral, que flerta com outros estilos ainda mais pesados como o Thrash Metal. Então 

podemos dizer que a banda está cada vez mais próxima do Crossover, nessa mistura de HC e Thrash Metal.

Quais são as bandas que influenciaram a banda?

 Fale um pouco sobre a banda CVZ.

Neste período, a banda passou por reformulações em sua line up. Hoje conta com Leo na bateria, 

Fernando Ferreira no baixo, Diego de Luca na guitarra e Kinder Kloss nos vocais e guitarra (estes dois, 

remanescentes da Coveranza).

Aqui é que o bicho pega! Somos muito diferentes em gosto musical... O Diego, por exemplo, é Thrash 

80, mas com a louca busca por novas sonoridades... inclusive ele sempre indica a banda estoniana Winny 

Puhh (qualquer semelhança com o ursinho barrigudo é mera coincidência) como algo que precisa ser 

ouvido. Já Fernandão, como é carinhosamente chamado pelos outros integrantes, pode-se dizer que 

é Power Metal, mas tem também uma pontinha da alma no Black Metal que vai se tornando mais “pop” 

até chegar em seu estilo.

A banda CVZ surgiu a partir evolução natural da banda Coveranza, que acreditou em seu potencial 

criativo e começou seu processo de composição de suas próprias canções, de contar suas próprias 

histórias. A primeira composição, a música “Inimigo”, feita ainda pela Coveranza já mostrou muita 

maturidade, o que impulsionou a mudança de nome e o novo trabalho como banda autoral.

I
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Como é o cenário música autoral nos bares em ponta grossa?

Fizemos o lançamento do EP Por trás da máscara, no final de 2020. Ele foi produzido e gravado em 

dezembro desse ano no Studio Lego com o Thiago Buist, na época ainda estávamos com outra 

formação, contando com o Lucas Silva no contrabaixo e o Tiago Czelusniak na bateria. Nosso EP conta 

com 5 músicas: Fim de Jogo, O Pacto, Peões e Reis, Máscaras e Funeral. Em janeiro deste ano, o EP 

deixou de estar apenas nas plataformas digitais (Spotify e Deezer) para estrear em mídia física, como 

forma de ampliar a divulgação do nosso som.

Temos plano para gravar clipe de uma ou mais músicas, tanto para divulgação do material como para 

apresentar nas plataformas de vídeo a nova formação da banda com essa produção mais profissional. O 

clipe de Máscaras conta com quase a formação atual, já com o Leo Gardinal na bateria, mas ainda sem 

Fernando Ferreira no contrabaixo. Em breve estaremos no Estúdio Tenda em Curitiba para gravação do 

clipe de duas músicas do EP, provavelmente Máscaras, música escolhida pelos seguidores da banda em 

votação no Instagram, mais recentemente e a nossa escolha, O Pacto, que ainda não temos nenhum 

vídeo.

Tem planos para um clipe?

É fato que na cidade em que moramos há poucos locais onde é fortalecido o trabalho do autoral de 

bandas novas ou mesmo de bandas que já têm um trabalho conhecido. Em sua maioria (e que não é 

diferente na maior parte das demais localidades do país) há uma necessidade de se tocar covers para 

que haja engajamento de público. Não somos os únicos que lidam com isso em nossa cidade, mas 

considerando o cenário atual, podemos dizer que temos um público bem fiel, para os quais nos 

empenhamos nas novas composições e, pela parceria, fazemos o fan service com os covers.

Alguma consideração final?

Apoie o Rock Autoral, compre o merch das bandas, vá aos shows de forma 

presencial, as bandas precisam desta energia. Siga, compartilhe e se engaje às 

bandas que você apoia, pois assim elas conseguem crescer e conseguir lugares 

melhores para mostrar seus trabalhos. Siga a CVZ nas redes sociais: Instagram 

@cvz_hcbr ; Youtube CVZ Hardcore ; Facebook /cvzhc ; Deezer, Spotify, 

Soundcloud, entre outras plataformas de Streaming.

 Tem uma previsão de lançamento do novo álbum?

No momento temos mais duas músicas novas a serem gravadas e mais uma música que já teve uma 

pré-produção (O Inimigo) mas que não entrou no EP atual. Do EP deve surgir em breve nosso primeiro 

álbum com as músicas conhecidas pelos nossos fãs e seguidores, além destas novas composições. 

Estamos satisfeitos com as novas composições e com as que já compõem o EP, mas precisamos focar 

nas gravações para acelerar o processo. Nosso guitar hero, o Diego Deluca, é uma verdadeira máquina 

de riffs e está cada vez melhor. Nosso som está ganhando cada vez mais corpo e identidade o que faz 

com a gente se divirta e tenha prazer em tocar nossas composições. Esse 2022 promete! Avisa o 

pessoal que tem coisa muita boa vindo por aí!

 O Leo “O” Poldo, por ser o único da banda que consegue (ao menos tenta com todas as forças) viver 

de música neste país, tem como principal influência o Prog Metal, mas ele também curte “Celtic Folk 

Punk”, Folk Metal e mais uma caçambada de coisas diferentes. É uma enciclopédia musical atual. Já o 

Kinder, o “véio” da banda, tem como principal influência o Punk Rock, seja britânico ou americano, mas 

para contradizer tudo, sua banda preferida é Black Sabbath, o cara é uma contradição ambulante, mas dá 

para perceber facilmente as influências dele nas nossas composições.

Por Trás da Mascará:

https://open.spotify.com/album/4HXoUoTCAYHgyvc39Ff1CA

Comente um pouco sobre o álbum lançado.

https://open.spotify.com/album/4HXoUoTCAYHgyvc39Ff1CA
https://open.spotify.com/album/4HXoUoTCAYHgyvc39Ff1CA


Materia - NOVO ALBUM VALENTINO 5  CORDAS

Para Todas As Bandas” é o álbum de 2022 do Valentino 5 Cordas. 

Recheado de clássicos que exaltam e depreciam a cidade de Curitiba 

mas sempre homenageando os grandes e anônimos artistas da 

Cidade. Produzido por Gege Valentino, o álbum traz participações 

como a de Joe Homeless (Blues Bend), W.Beer (Repossíveis), 

Andressa Dark Dress (Pineia), Derick Martins (Lamba-te), Bruno 

Ordak (Tripanossoma), Germano Strazzi (Renegados do Folk). O 

álbum concentra um falso swing como “Artista de Curitiba” na qual GG 

Valentino retrata o ódio e afeto que Curitiba tem para com seus 

artistas. O disco também apresenta folks bem paranaenses, 

compostos de violão tosco, vocal embolado e cheio de sotaque, letras simples e sinceras, 

buscando muito mais a eficiência do que o floreio na expressão da poesia. 

Destaque para “Velho e Chato em Curitiba”, “Jacu de Curitiba” e “Para Todas as Bandas” que 

nomeia o álbum e descreve o cenário musical curitibano citando diferentes bandas da cidade. O 

disco também apresenta canções como “Gazeta do Povo e Os Reis da Fake News” um folk 

arrastado com letra forte que divide opiniões bem estilo Bob Dylan. E assim segue o som, 

flutuando pelo punk, folk, reggae, porém no final tudo se encaixa trazendo um som tosco e um 

estilo único para as canções. Valentino 5 Corda está lançando seu sexto álbum sendo que “Para 

Todas As Bandas” é o mais folk e mais solo de sua carreira. 

Composto durante o pandemônio o disco se caracteriza por letras criativas 

e sarcásticas, apresentando a beleza e a loucura da simplicidade da rotina do 

Curitibano. Gravado pela Play 31 Glanstudio e produzido pela Pequena 

Garagem que Grava, o álbum completo está disponível no canal de youtube do 

Valentino 5 Cordas ou no site da banda (valentino5cordas/wix.com) ou nas 

bancas da Trajano Records.

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

I I
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 Klaus Koti
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Maribelle
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TUDO O QUE SEU PROJETO MUSICAL
PRECISA EM UM SÓ LUGAR
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Willian Beer
Produtor musical
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