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

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.

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

Spotify:

https://open.spotify.com/playlist/1sz5Xux1vhPN7LzN1iMXzw

GERENCIAMENTO DE PLATAFORMAS DE STREAMING
É NA TRAJANO RECORDS

Camisetas Trajano Records e Trajano Hells Sob encomenda

@opinhaobar

Praça do redentor, 322- São Francisco - Curitiba, PR

https://www.instagram.com/opinhaobar
https://www.instagram.com/opinhaobar
https://www.instagram.com/p/CWk_d-XlcIP
https://open.spotify.com/playlist/1sz5Xux1vhPN7LzN1iMXzw
https://open.spotify.com/playlist/1sz5Xux1vhPN7LzN1iMXzw


Já está disponível nas plataformas de streaming 
(Spotify, Deezer, Youtube , etc.) o primeiro EP da banda 
curitibana VU!GAR, o EP homonimo conta com 3 músicas 
originais do grupo, que depois de um hiato de quase 10 anos, 
retomou as atividades durante a pandemia e vem sendo 
destaque da cena Rock da capital paranaense. 

Formada por Tiago Ribeiro (Guitarra/Vocais), Hugo 
Cesar (Guitarra Solo/ Harmonicas/ Backing Vocais), Tuta 

Andrei (Baixo/Backing Vocais) e Willian Beer (Bateria/Backing Vocais) o VU!GAR é um quarteto 
que toca Rock and roll de raiz e traz em suas letras um pouco da indignação do brasileiro atual, 
timbrado por guitarras viscerais e bases reverberadas, o grupo se aproxima muito da garageira 
nova iorquina e também é muito influenciado pela cultura do Brasil e pelo Rock Nacional, algo 
como se jogassem Televísion e Rock Rocket no liquidificador e adicionassem a raiva pelo preço 
da gasolina, o que sairia dali após uma explosão nuclear definitivamente seria o VU!GAR.

As 3 canções, sendo elas “Ligação Umbilical”, “Dê Uma Chance Pra Você” e “Amnésia” 
exprimem fielmente a atitude do quarteto com linhas de guitarra marcantes acompanhadas 
por um contrabaixo sempre presente. Destaque para as letras cirúrgicas e enérgicas que 
conduzem com maestria o som da banda.

A gravação foi realizada em meados de 2019 no estúdio Old Black Records e contou com a 
assinatura de Renato Ximú na mix e na master do registro, as baterias foram gravadas por 

Bruno Santos na ocasião.

A banda trabalha em um novo vídeoclipe e já está novamente confinada 
no Estudio Vu!gar para a produção do seu 1° álbum que tem previsão ainda 
para o primeiro semestre de 2022.

Confira o EP  VU!GAR  já disponivel no spotify:

                  https://open.spotify.com/album/0jOri44r6lE0MubhdmfoNo

https://www.instagram.com/shockrockfm/
https://open.spotify.com/album/0jOri44r6lE0MubhdmfoNo
https://open.spotify.com/album/0jOri44r6lE0MubhdmfoNo
https://open.spotify.com/album/0jOri44r6lE0MubhdmfoNo


Formada em 2017 na cidade de Curitiba, a banda Low Tide 
Riders é uma efervescente mistura de influências. Com 
integrantes oriundos de diferentes segmentos, que vão do 
Hardcore ao Metal, abrangendo também o Stoner Rock, o 
q u a r t e to  e n t r e g a  co m  u m a  v e r d a d e  p o d e ro s a  s u a 
sonoridade.

Tendo nomes experientes do cenário local, a banda é 
formada por João (vocal), Hell Santos (baixo), Maurício Albiero 
(guitarra) e Carlos Sabião (bateria), cada um com seu próprio 
background e uma contribuição marcante para a banda. Hardcore, Stoner, Rock Clássico, 
Heavy Metal, elementos de todos constam na sonoridade apresentada pelo grupo, o que 
resulta em algo livre de rótulos no fim das contas, permitindo que cada ouvinte absorva de 
uma forma a enérgica sonoridade da banda.

A banda prepara o caminho para  "Wicked", novo EP com data de lançamento marcada 
para 25 de Fevereiro. O EP Wicked traz 3 composições próprias inéditas e uma regravação. 

O registro foi feito no final de 2021 no Fuzz Studio e conta novamente 
com a produção de Diogo Zotto. É evidente a evolução dos curitibanos, 
que agora trazem ainda mais camadas, linhas mais complexas e "sing 
alongs" que prometem agitar os shows. As referências setentistas 
aliadas a afinações baixas já são marca registrada da banda.

https://open.spotify.com/album/2LYbwj9xf8cNHRTlxepml2

Vulcaniótica surgiu oficialmente em 2014 como uma 
banda que pesquisa a teatralidade na música. Durante os 
primeiros 7 anos, o grupo produziu shows, tocou em 
festivais, ensaiou muito e criou/cria sua identidade sonora 
a partir destes processos. No final de 2021 lançaram o seu 
primeiro disco!

No momento estão criando o show “Ponto de 
Mutação” o primeiro depois de 2 anos sem subir aos palcos. Também se preparam para 
lançar novas músicas! A formação atual conta com Bagana na sanfona, sintetizadores e 
vocal, ErtaAle na guitarra e vocal, VilaRica no baixo e Sakurajima Lincancabur, a nova 
integrante da banda, na bateria! O show está previsto ainda para o primeiro semestre de 
2022 e em breve será divulgado no instagram da @vulcaniotica.

Destaque aqui para o clipe da música “Beijo”, que teve suas imagens 
captadas durante um dos shows do grupo no festival Psicodália. Vale a 
pena ver e sentir a atmosfera do acontecimento! O clipe está disponível no 
canal da banda no Youtube e o disco em todas as plataformas de streaming.

Vulcaniótica - Beijo 

https://www.youtube.com/watch?v=H1_PIwaBxMI

https://open.spotify.com/album/2LYbwj9xf8cNHRTlxepml2
https://open.spotify.com/album/2LYbwj9xf8cNHRTlxepml2
https://open.spotify.com/album/2LYbwj9xf8cNHRTlxepml2
https://www.youtube.com/watch?v=H1_PIwaBxMI
https://www.youtube.com/watch?v=H1_PIwaBxMI
https://www.youtube.com/watch?v=H1_PIwaBxMI


O Algea, one Man Band de Black Metal curitibana abriu 
2022 com o lançamento de 3 trabalhos, singles lançados a 
mesma maneira de sempre, com pouco aviso e de surpresa 
em dias e horários inesperados 

O primeiro trabalho, Insanidade é a obra mais longa do 
projeto, contando com mais de 20 minutos de música e a 
instrumentação completa que já vimos em outros trabalhos, 
misturando a sonoridade extrema com acordeon e viela de 

roda. A letra, aborda temas pesados como suicídio e depressão, seguindo a linhagem da banda

Os outros dois lançamentos, "Life Is (a) Bitch" e "Coward" já optaram pela composição mais 
simples, contendo apenas a instrumentação padrão de bateria, voz e cigar box (com a exceção 
do piano na segunda faixa). Aqui retornam também as letras em inglês, algo não comum da 
banda. Todas as músicas estão disponíveis de forma gratuita nas redes da banda e os dois 
primeiros lançamentos sao também encontrados nas plataformas de streaming e integram o 
compilado "Algea Capa Preta" que pode ser adquirido através do contato da banda ou da 
Trajano Records, responsável pelo lançamento.

Algea é uma banda de Depressive Suicidal Black Metal composta por 
Gustavo Toscan, formada em 2021 a banda já possui diversos eps, singles e 
um Full álbum disponíveis em sua discografia

Algea - Coward

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

"Bom dia amigos da Onça.  É com muito orgulho que 
lhes apresentamos nossa nova canção. Dessa vez, 
temos a participação muito especial do nosso amigo 
Marlon Able que trouxe a música praticamente pronta 
pro estúdio e em algumas horas finalizamos os arranjos 
e demos vida à ela." Banda Carne de onça

 "SEM COVA E NEM PÁ" conta com os músicos:

Maria Paraguaya nas castanholas. Marlon Able no 
voz e violão, Renato Ximú no violão e 
backings, Amândio Galvão na guitarra espanhola, Jardel Simões no 
bumbo leguero, Japa na percussão, Gerson Marçal no contra-baixo,  
Laércio Demarch  no voz e violão 

Participação especial do quarteto de cordas "The Gipsy Pirates "

https://open.spotify.com/album/2j6JltM06cZXKn0kCG3ZTI

https://www.youtube.com/watch?v=iIUQwpmWEcY
https://www.youtube.com/watch?v=iIUQwpmWEcY
https://www.youtube.com/watch?v=iIUQwpmWEcY
https://open.spotify.com/album/2j6JltM06cZXKn0kCG3ZTI
https://open.spotify.com/album/2j6JltM06cZXKn0kCG3ZTI
https://open.spotify.com/album/2j6JltM06cZXKn0kCG3ZTI


 Estátua de Palha é a quarta música de trabalho de Lalo 
Oliveira e conta com a participação de Kiko Ciociola, baterista da 
Aneurose, na bateria. A música é, também, a primeira que Lalo 
escreve a letra e canta. 

A música estreou, em todas as plataformas digitais, no dia 5 
de março de 2022 e foi gravada, mixada e masterizada por Lalo 
em seu Home Studio. 

O tema da letra da música circunda o mundo do xamanismo 
de Carlos Castaneda e seu Mestre, o índio xamã Don Juan.  
Castaneda passou décadas de sua vida em contato com Don Juan que, através de plantas 
enteógenas, ensinou o chamado "caminho do guerreiro" ao antropólogo. 

Segundo Carlos Castaneda e Don Juan, o processo que leva ao caminho do guerreiro que, 
por fim, culmina no "homem de conhecimento", passa pelo apagamento da história pessoal e 
tudo aquilo que importa e é caro ao indivíduo. 

A história pessoal é uma construção pessoal-social em que, através de nossas experiências, 
é construído, dentro de nós, uma auto importância, como se tivéssemos alguma importância 
para o funcionamento do cosmos. Essa auto importância acarreta em diversos efeitos 
colaterais, como a auto piedade e a arrogância, que vão poluindo o caminho do guerreiro. 

Queimar a Estátua de Palha é, em última análise, se jogar no lixo. Todos os valores, 
comportamentos que foram fruto da história pessoal, auto piedade e arrogância.  Queimando a 

Estátua de Palha, nos entendemos sem importância e, assim, passamos a 
compreender que, nossa importância é a mesma a de qualquer molécula 
desse universo.  Esse é um pequeno passo para que, segundo Carlos 
Castaneda, o ser humano alcance o caminho do guerreiro, a impecabilidade e 
se torne "homem de conhecimento". 

https://open.spotify.com/album/1HcmdzNPcYf4lCZ15GQIAH

Foi Lançado dia 4 de Março De Bristol e da Alemanha 
para o mundo

O Split de Lp 7 polegadas entre Bristol-based garage-
rock punk-blues Duo Altermoderns e a banda Alemã LoFi-
Electro-Indie-Pop Duo Woog Riots

BLACK&WHITE - AlterModerns + Woog Riots split 7"

[2022 Formosa Punk Records (Japan) 
/ This Could Prove Fatal (UK)]

Neste LP Cada banda participou com 
uma música, e damos destaque para a 

musica Overdose of You da banda Alter Moderns.

https://altermoderns.bandcamp.com/album/overdose-of-you

https://open.spotify.com/album/1HcmdzNPcYf4lCZ15GQIAH
https://open.spotify.com/album/1HcmdzNPcYf4lCZ15GQIAH
https://open.spotify.com/album/1HcmdzNPcYf4lCZ15GQIAH
https://altermoderns.bandcamp.com/album/overdose-of-you
https://altermoderns.bandcamp.com/album/overdose-of-you
https://altermoderns.bandcamp.com/album/overdose-of-you


Dia 26 de fevereiro foi lançado o clipe "Drogas 
com Receita", da banda Punkachaca em parceria 
com a Banana Filmes, o clipe foi lançado durante 
um show no Belvedere Bar.

"O que fazer quando velhos problemas 
insistem em nos perturbar? Procurar novas 
soluções!"

A Punkachaça é formada por: Leonardo Tim no 
Vocal,  Joel Dorte na Guitarra, Zacarias no Baixo e Leonardo Locatelli (Lelo) na Bateria

O Clipe tem direção de Edgar Krüger, e no elenco: Andrei Guerreiro e Luciana 
Lourenço, assim como uma equipe na parte de Design, produção e 
edição de filme.

Confira o clipe e a música no:

https://www.youtube.com/watch?v=PpNxW1uU9Bk

Rock Paulera! 

É Algo assim que os próprios integrantes 
denominam a banda Alucinados, criado em 2013 o 
power trio formado atualmente por Fabricio Vitor 
na guitarra e vocal, Henrique Coruja no contra 
baixo, e Marcelo Preto  na bateria, trazem juntos 
uma pegada forte e rápida. O grupo já ganhou 
respeito do publico mostrando que veio para 
somar. Com 2 turnês no Estado de São paulo, 
(2018/2019), e shows em várias cidades, a banda é referencia na cidade de São José 
dos Pinhais, onde dividiu palco com CJ Ramone, Los Ramonos (argentina), 
Motorocker, Sick Sick Sinners, Os Catalépticos,  entre outras importantes bandas 
do Cenário Rock Local.

Face to face.

Uma das primeiras musica criada pela banda, a face to face (2013) traz na própria 
letra o papo reto que identifica os integrantes, o “fala na cara”. 
“Muitas vezes as pessoas ficam com receio de falar o que acham ou 
de não querer discordar de algo que esta errado, mas numa 
conversa ou discussão sobre algo, quem esta envolvido tem que ter 
o respeito pela opinião” diz Fabricio. Gravada em Janeiro de 2022, o 
grupo lançou a musica junto com o clipe pelo seu canal do Youtube.

https://youtu.be/Zmuy_6rki4Q

https://www.youtube.com/watch?v=PpNxW1uU9Bk
https://www.youtube.com/watch?v=PpNxW1uU9Bk
https://www.youtube.com/watch?v=PpNxW1uU9Bk
https://youtu.be/Zmuy_6rki4Q
https://youtu.be/Zmuy_6rki4Q
https://youtu.be/Zmuy_6rki4Q


Flertando com Ska os Insubordinados lançam Pano de Chão

Depois da repercussão positiva dos seus primeiros singles 

(Veneno Mental e Terra de Ninguém), agora é a vez de “Pano de 

Chão”, Um Punk Rock leve com uma brisa do litoral, trazendo uma 

pegada Ska para essa música, o som faz uma singela homenagem 

ao litoral paranaense.

O novo som dos Insubordinados saiu dia 18 de março pela 

Balbúrdia Records nas principais plataformas de stream, e em breve 

um lyric video na página da banda no youtube  Link: www.balburdiarecords.com/panodechao

Insubordinados é uma banda de Curitiba que iniciou suas atividades em 2015, passando 

por vários shows na região e já com um disco chamado “Insubordinados” na bagagem. Agora a 

banda está lançando seu terceiro single “Pano de Chão” nas plataformas digitais. Com diversas 

influências musicais dos seus integrantes, a banda não é subordinada a um único estilo e em 

suas composições eles variam do Folk ao Ska, sem abandonar as raízes do Punk Rock e do 

Hardcore que marcam o som da banda. 

Os Insubordinados trazem um som autoral com letras em português que em seus temas 

abrangem diversas situações do cotidiano com protesto e bom humor.

Além do lançamento a banda apresenta seu novo integrante, Kaylle que 

agora assume a guitarra dos Insubordinados e promete iniciar a agenda de 

shows muito em breve.

Insubordinados são: Rafael Leite  no Vocal, Drino na Bateria, André 

Malone no Baixo e Kaylle na Guitarra

https://open.spotify.com/album/0EzG6NqjefyYM5qjYteoZb

https://www.radiotatuquara.com.br/
https://open.spotify.com/album/0EzG6NqjefyYM5qjYteoZb
https://open.spotify.com/album/0EzG6NqjefyYM5qjYteoZb
https://open.spotify.com/album/0EzG6NqjefyYM5qjYteoZb


8Acesse o  QR Code e confira no Onerpm

Sub-Rock Lança 2º EP: Esperança

Depois de lançar deu primeiro EP Eu Só Queria Vencer Uma Vez, 
a Sub-Rock lança seu 2º trabalho: Esperança. As músicas do EP 
foram lançadas Single a Single: Contra Nosotros – Versão Espanhol 
de Nós Contra Nós, Governo Genocida, Esperança, Quase Caí e para 
fechar a inédita Minha Menina.

Minha Menina fala sobre um amor adolescente, sobre coisas 
simples que um casal adora fazer e sobre fazer isto a vida inteira. 
Esta música, é uma balada folk/grunge bem diferente das músicas 
que a banda lançou antes.

Todas as músicas foram gravadas no Conspiração Records em Osasco , além da produção do 
Lau, a banda contou com a ajuda de Kleber Muniz e Siro Sousa . E todas as capas foram feitas por 
Vinícius Pimentel.

O Lançamento do EP assim como o 1º está saindo pelo Selo Crossover Br

Sub-Rock: A banda foi formada na cidade de Osasco em 2019 por Gil Freitas, Mauricio França e 
Rita Mendes, que já tinha uma banda anterior e resolveram criar a Sub-Rock. Chamaram Vinicius 
Pimentel e Diego Lutero para completar o time. Desde o início o objetivo era fazer som autoral, 
então desde os primeiros ensaios todos focaram em compor novas músicas ou fazer novas 
roupagens de músicas de projetos anteriores.

Primeiro EP - A primeira decisão era fácil, a gravação seria no Conspiração Records do lendário 
Lau Andrade em Osasco. Uma outra decisão da banda, seria chamar um produtor, pois todos 
queriam uma sonoridade diferente. A escolha foi por Kleber Muniz, que além de produtor faz parte da 
banda Extremo Soma. No começo das gravações veio o convite do selo CrossoverBr, era o que 
faltava!

O EP não se apega a um único estilo, navega pelo punk, grunge, pós grunge. E ainda teve a 
participação especial de Patricia Rod Mal (Suiteluxo) na versão em Espanhol de 
Dorlores e o Kleber Muniz deu uma canjinha no baixo em Nós Contra Nós. Após o 
EP a banda ainda gravou a música Nada Com Nada com a participação especial de 
Renato Limonge.

Formação:  Maurício (Tio) França no Vocal, Gil Freitas no Vocal, Bruno Almeida 
no Baixo, Vinicius Pimentel na Guitarra, Diego Lutero na Bateria

Faça um Pré salve do EP  Esperança:  que será lançado dia 1º de abril.

                                     https://onerpm.link/552912740248

SE Assessoria e Produção

@se_assessoria_producao

Produtora focada em bandas independentes!

• Produção de Eventos
• Selo de Gravação

• Assessoria de Imprensa
•  Fotos

• Vídeos

https://www.instagram.com/se_assessoria_producao
https://www.instagram.com/se_assessoria_producao
https://onerpm.link/552912740248
https://onerpm.link/552912740248
https://onerpm.link/552912740248


Materia - festival rock no pinheiro

9 Acesse o  QR Code e confira o Facebook do Rock no Pinheiro

Nos dias 5 e 6 de março, aconteceu a primeira edição presencial do Festival Rock 

no Pinheiro. O evento chegou aos palcos depois de duas experiências online, que 

tiveram o intuito de divulgar o rock independente, principalmente na Grande 

Curitiba.

O Festival foi organizado no 92 Graus, um dos bares mais emblemáticos do rock 

underground da capital paranaense, dando espaço constante para a cena. Tem-se 

então a união de dois grandes aliados do underground curitibano em prol de um 

festival que dará espaço para oito bandas locais, sendo quatro por dia. 

Para representar a pluralidade do rock, o Festival Rock no Pinheiro tem o 

conceito de trazer sonoridades leves e pesadas do gênero, dedicando cada dia para 

um público diferente. Assim sendo, no sábado (5), Égide, Sujeitos & Fulanos, Estação 

Zero Grau e Nylon se apresentaram.  No domingo (6), foi a vez de Missicks, Valets, 

Zion'z e Atrocitus pisarem no palco do 92 Graus.

O Rock No Pinheiro, conta com o nosso podcast, o qual ja teve a chance de 

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 e permanecendo 

por lá até novembro de 2021.

Atualmente, o Rock no Pinheiro é composto de um programa de entrevistas, feito em parceria com o Estúdio 

Bunker Cultural e que é transmitido ao vivo todas às terças no YouTube e no Facebook do RNP, além de um programa 

de rádio que é transmitido na Alternativa Rock e na Rádio Itupava 1299.

Além disso, o rock independente tem um grande espaço por meio das redes sociais, 

com coberturas de eventos, lançamentos e shows na grande Curitiba sendo divulgados 

constantemente.

Siga o Rock no Pinheiro nas redes sociais:

https://instagram.com/rocknopinheiro               https://twitter.com/rocknopinheiro

https://www.facebook.com/rocknopinheiro           https://www.youtube.com/RocknoPinheiro

I
´

Anúncio Patrocinado por:

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://www.facebook.com/rocknopinheiro
https://www.facebook.com/rocknopinheiro


@Undergrundi

 Klaus Koti
@albertobenett

Maribelle
Doces  e  Bolachas

41 99700 0777 (Pix)

Bolachas personalizadas para
 eventos e festas sob encomenda 

maribelledocesebolachas

https://www.instagram.com/albertobenett/
https://www.instagram.com/Undergrundi


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

SE VOCÊ QUISER CONTRIBUIR COM O PROJETO DA TRAJANO RECORDS,  ENTRE EM CONTATO!
O UNDERGROUND PRECISA DE VOCÊ! SEJA UM PATROCINADOR  OU APOIADOR!

facebook.com/trajanorecords

youtube.chanel/trajanorecords

@trajanorecords

Acesse o QR Code 
e confira a página do

Facebook 

Confira as edições
passadas

Obrigado pelos Apoiadores do APOIA.SE e Anunciantes  
que contribuem com o projeto da Trajano Hells

APOIA.SE:
Leandro Marx
Allan Taylor
Danieli Aguiar
Gil Freitas

SEJA UM APOIADOR!
apoia.se/trajanorecords

ANUNCIANTES:
Pinhão Bar
92 graus
Balbúrdia Records

Maribelle Doces e Bolachas
Se Assessoria e produção
Shock Rock Rádio

https://www.instagram.com/p/CajnHv7uI8S/
https://www.instagram.com/p/CajnHv7uI8S/
https://apoia.se/trajanorecords
https://apoia.se/trajanorecords
https://trajanohells.wordpress.com/trajanohells/
https://www.facebook.com/trajanorecords



