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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:

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

GERENCIAMENTO DE PLATAFORMAS DE STREAMING
É NA TRAJANO RECORDS

@opinhaobar

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

Marcando alguns dos músicos que fizeram parte 
do renegados do folk:

Renegados do Folk, DressRed Dressa, Beer 
Repossíveis, Fel Andreoli, Rodrigo Graça, Babi Age,  

Gabriel Guedes, o Gustavo Luiz e o Xexa Xexa.

Sobre cavalos, carroças e pessoas (ep lançado em 2015)

https://open.spotify.com/album/3XiJLfLTtzOSWextpfysBm

E o álbum Folk & Ácido ( lançado em 2020)

https://open.spotify.com/album/347w0udVasA4cFHBsvCzf2

Esta nas plataformas digitais os álbuns do RENEGADOS DO FOLK !



Pancadaria, explosão, guerra, foi essa a impressão que 
tive ao ouvir pela primeira vez o álbum “MAY DAY” da 
banda curitibana GRADE. Um power trio feroz, dinâmico, 
agressivo, composto por Rafael Guedes (Vocal e 
Guitarra), Chacal Freak (Contra-Baixo e Back) e Gabriel 
Guedes (Bateria e Vocal).

A banda de metal lançou seu segundo disco MAY DAY, 
em setembro de 2019, gravado na Clínica Pro Music e 
produzido pela lenda viva Marcus Gusso. O álbum trás 

canções agressivas como Confissão, Berrado, Agonia, Confronto entre outras. São 11 
canções autorais composta pela banda com exceção da canção “Bala de Borracha”, 
composta por GG Valentino do Valentino 5 Cordas em parceria com Vitor Salmazo do 
Machete Bomb. 

A canção é uma bomba, e denuncia a violência sofrida pelos professores no Centro 
Cívico de Curitiba no ano de 2015. Esta canção também possui um vídeo clip 
espetacular dirigido pelo produtor Germano Strazzi e vale a pena conferir no Youtube. 
No mais o álbum é visceral, praticamente sem solos ou longas introduções, as 
músicas são diretas, juntamente com as letras, impactando na cabeça. 

Grade é uma banda veterana de Curitiba, aproximadamente uns 20 anos de 
carreira e de muitos shows inesquecíveis. Depois do lançamento do CD MAY DAY veio 
a pandemia que segurou muito a sua divulgação e durante estes 2 anos e pouco a 
banda lançou mais 2 singles, Propagação lançado no auge da 
pandemia em meados de 2020 e Guerra Sem Fim lançado no final de 
2021.Então fica a dica pra você que quer receber uma porrada na 
orelha, pois a Grade é assim, “Berrado”! Confira nas plataformas de 
streaming e nos canais digitais da banda.

https://open.spotify.com/album/5uMCBnEE8vAakws6VREofv

Dia 5 de Abril a banda Grade, 
lança seu novo clipe, Guerra sem 
fim, do álbum May Day, com 
d i r e ç ã o  d o  g r a n d e  G e g ê 
Valentino.

O clipe é super foda e vale a pena conferir! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ac5MUoyZgF0



“Nostalgia” é lançado em março de 2021, teve 
como  inspiração os anos ‘80. A faixa procura celebrar 
essa época com referências de sintetizadores, temas 
melódicos e guitarras. 

Lucio Moriyama é um guitarrista emergente e 
compositor originário de Campinas, SP. Inspirado por 
suas experiências de vida, Moriyama busca criar 
música que conecta pessoas ao redor do mundo. O 
músico busca ir além com seu som e unir vários 

elementos de diferentes gêneros 
para criar um estilo dinâmico e equilibrado. Lucio Moriyama 
lançou em 2021 seu primeiro trabalho instrumental intitulado 
Horizon.

https://open.spotify.com/track/2THRRuT2w7Bca9UGBRHV
j4

Escolhemos a Políticos Pastores como a primeira faixa 
a ser divulgada do novo trabalho, devido às séries de 
barbaridades do que vem acontecendo, com a pior fusão 
de cargos beneficiários, entre políticos e pastores.

Sobre álbum: Primeiramente agradecemos a todos 
que contribuíram (ex integrantes) para esse lançamento, 
pois desde 2015 estávamos na criação do álbum Homem 
Horrível que contará com 7 faixas.

As mudanças de formações que acabou "atrasando", 
hoje enxergamos por um lado positivo, devido a diversificação e criatividade de 
cada um que passou aqui.

Hoje estamos há 3 anos com a formação consolidada, e temos  a certeza que a 
banda está num nível que desencadeou esse resultado. Estamos felizes demais 
com a gravação de cada faixa, nesses 3 anos, onde praticamente 
cada música é um significado das atitudes grotescas e podres do 
HOMEM HORRÍVEL 

Banda, Formação É: Jhow - Vocal, Dudu - Guita, Cabelo - Baixo, 
André - Bateria

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



Acesse o  QR Code e confira o Pré Salve

Abrahones Crônicas de Simulacro

"Crônicas do Simulacro" é o quinto álbum de estúdio 
de Abrahones e uma coleção de canções compostas e 
gravadas em diversos momentos entre 2019 e 2021, que 
refletem diversos estados de espírito e humor que se 
sucedem nessa montanha russa de sentimentos. Rock, 
folk, grunge, punk e até reggae e rap entram na mistura. A 
presença maciça do ambiente digital/virtual, um 
simulacro da vida, e como nos relacionamos com ele e dentro dele, é o tema central.

"Do Lado Errado dos Sonhos" abre o disco com um riff nervoso, diversos climas, 
inspirada em uma história, contada a uma criança, de milicianos que jogam pessoas e 
animais aos jacarés. Real? Bizarro demais?!

A influência da pandemia e de acontecimentos políticos se faz clara através de 
uma leva de canções pesadas lírica e musicalmente, como o primeiro single 
"Parabéns aos Envolvidos", e "Me Odeia se Puder", por exemplo. Sentimentos 
pessoais de opressão, relacionamentos em crise e incredulidade se manifestam nos 
rocks "Tão Fora Daqui", "Será que Vai Chover?" e "Quando Minhas Crianças 
Crescerem", todos misturando a estética sonora de rock clássico e folk com grunge 
dos anos 90. Do lado mais leve, temos a surf music de "Filho do Mar", o reggae rock 
psicodélico em "Flores de Manhã" e o rap em "Legião da Rua". 

Gravado nos estúdios Ozimbrum, HiEight e na própria casa de Abrahones, o disco 
nos leva em uma viagem musical e resgata a experiência de ouvir um álbum em que 

um conceito se apresenta e nos guia por uma história contada pela 
conversa entre as canções. Confira nas principais plataformas 
digitais e em formato físico! 

Clique no link e faça um pré salve e escolha a sua plataforma digital 
preferida:

https://show.co/Y0JV3SD

SE Assessoria e Produção

@se_assessoria_producao

Produtora focada em bandas independentes!

• Produção de Eventos
• Selo de Gravação

• Assessoria de Imprensa
•  Fotos

• Vídeos



5 Acesse o  QR Code e confira no Youtube   

Cantor e compositor Olivêra lança primeiro single de seu quinto 

disco, intitulado Terceiro Mundo Transcendental. Um rock à brasileira, 

quebrado, sincopado e repleto de acordes dissonantes a construir uma 

atmosfera delirante, Saliva é o single que anuncia o Terceiro Mundo 

Transcendental, quinto disco de Olivêra, A partir de 03 de maio a canção 

estará disponível em todas as plataformas de streaming, assim como o 

clipe da canção, que tem seu lançamento marcado para às 11h no canal 

do artista no Youtube.

Composição de 2008, Saliva relembra a emoção embriagada de 

histórias, paixões, memórias e viagens de um tempo que não volta mais - mostrando que, assim 

como a dor nas costas e a ressaca chegam a toda aquela moçada da pesada, a nostalgia é o 

verdadeiro espelho retrovisor da alma. Uma homenagem ao folclórico e lendário bar da cidade de 

Viçosa, conhecido como Salivinha, fechado em 2005.

Produzido pela Sandália Records, em parceria com a Onyá Soluções Criativas, Saliva possui a 

direção musical de André Albernaz (Djalma Não Entende de Política), responsável pelos arranjos, em 

cocriação com Olivêra, e por instrumentos, como: contrabaixo, teclados e guitarra. Rodrigo Picolé 

(Tchanzinho Zona Norte) gravou a bateria; e Drica Mitre (Djalma Não Entende de Política) o coro 

vocal. Por fim, Fred Mucci responde pela técnica, mixagem e masterização. Já Estrela do Carmo 

assina a direção e a edição do videoclipe.

Saliva é a canção que inicia uma série de cinco lançamentos mensais, que 

resultarão no Terceiro Mundo Transcendental, quinto disco de Olivêra, previsto 

para outubro de 2022; e que vem para consolidar o estilo rústico/transado, 

anunciando o démodé/futurismo. Um brinde à saliva trocada e à conversa fiada 

no bar

Clique no Link e Faça o pré salve:

youtube.com/watch?v=V7DtSuK53Hw

OlivEra
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CIGARRAS
Acesse o  QR Code 

e confira no Youtube   

Acesse o  QR Code 
e confira no Youtube   

maxilar - tributo Kraftwerk
Surpreendente e ousado

É possível que o Kraftwerk seja um dos grupos que mais 
têm “tributos” pelo mundo. Basicamente, um montão de 
bandas se unindo para revisitar suas músicas pelos “cantos” 
deste planeta que,  sabemos,  é redondo.  Eis  que, 
orgulhosamente, artistas brasileiros se uniram, a convite do 
selo brasileiro Maxilar, para lançar um conjunto de versões 
dos “quatro de Düsseldorf” absolutamente incrível.

O disco Um Tributo Brasileiro ao Kraftwerk é sublime. As reinterpretações dos 
clássicos da banda alemã são surpreendentes, ousados e bons de pista. A identidade 
dos artistas é preservada sem medo, e o que se ouve não é apenas um “tributo”, mas 
um desafio.

O time escalado para esta goleada junta artistas que estão buscando a tapas seu 
lugar na cena independente brasileira, como Jonatta Doll e Os 
Garotos Solventes e As Cigarras, com nomes já estabelecidos neste 
mercado maldito, caso de Gilmar Bola 8 (Mundo Livre S/A) e Tatá 
Aeroplano. Mas o que interessa aqui é as versões serem 
absolutamente subversivas.

https://www.youtube.com/watch?v=_ip0uwxNiwg

Versões brasileiras e subversões nas letras

A versão de Pocket Calculator feita pela banda 
curitibanas As Cigarras, capitaneada pela icônica 
Maria Paraguaya, é um ótimo exemplo: as meninas 
deram um tempero new wave, com sabor de 
Mercenárias, a um dos maiores hits do Kraftwerk.  
No entanto, enquanto na música original a letra é “by 
pressing down the special key, it plays a little melody”, as Cigarras, sem vergonha 
nenhuma na cara, cantam “estou usando special k e tomando cogumelodies”. Na boa, 
se existisse um prêmio Nobel da paródia musical, certamente o de 2022 seria delas. 

Matéria completa: https://musicnonstop.uol.com.br/artistas-
brasileiros-se-unem-para-lancar-um-dos-melhores-tributos-ao-
kraftwerk-disponiveis

Clipe dasCigarras:

https://www.youtube.com/watch?v=Dys-kZsV8d4
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Luis Maldonalle
“Maestro” o novo álbum do guitarrista Luís Maldonalle ( o 

segundo em oito meses) será lançado no dia 25 de março. - 
em todas as plataformas digitais pelo selo Tree House 
Records da Inglaterra.

O Álbum tem a arte assinada por Alcides Burn, o mesmo 
do antecessor Viking Heart (Taurus, Korzus, Revolta e 
outros). Produção de Lucas Arbalest e masterizado por 
Gustavo Vázquez. O Álbum é todo instrumental e no estilo 
Hard Heavy Neoclássico. O título é uma ode à música 
barroca e a guitarra como tema principal.

Guitarrista há trinta anos Luis Maldonalle é um dos expoentes do Centro- Oeste. 
Maldonalle tem uma forte presença digital, gerando conteúdo, vídeos, Lives e bate-papo 
visando informação e camaradagem na cena local. Como escritor lançou três livros ( 
ficção-  ficando entre os 100 mais vendidos da Amazon) além  de um E-book voltado para 

gestão de estudo e business para músicos,  intitulado Mindset Guitar . 
Além de encabeçar o Tributo instrumental Yngwie Malmsteen- 
Maldonalle trabalhou   a divulgação do álbum  “ Viking Heart”- pelo selo 
Tree House Records disponibilizado em 30 de julho de 2021  em todas as 
plataformas digitais. Já em 2022 apenas oito meses depois, lança um 
novo álbum instrumental Maestro. 

           https://open.spotify.com/album/7ErOdjuy36YitWaOr2TPQ3

Acesse o  QR Code 
e confira no  Spotify   

Os ULTRASONICS foram fundados em 2019, se 
trata de uma banda derock paulistana que tem a 
proposta de apresentar ao seu público umestilo de 
rock com bastante personalidade, tendo um 
equilíbrio de energias do rock moderno, mas com 
muita influência do rock dos anos 80 e 90!

Depois do lançamento do primeiro EP em 2020 em conjunto com dois clipes, em 2021 
os Ultrasonics disputaram o concurso Energia me Ouve, tendo ficado como o melhor 
posicionamento entre os artistas do gênero e em terceiro lugar entre todos os estilos 
dentre os mais de 300 concorrentes.

Para 2022 Os Ultrasonics programaram o lançamento do álbum 
"INTOTHE VOID", juntamente com o clipe da faixa "HIDING MY FACE", 
que trás um pouco mais sobre a banda paulistana, mostrando que o 
antigo e o novo podem ser uma coisa só e que as raízes e o legado de 
grandes artistas, sempre serão espelhados ontem, hoje e sempre!

https://open.spotify.com/album/52R1PyR8pG15EXfW907gKO
Acesse o  QR Code 
e confira no Spotify  

ultrasonics
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Materia -feeling 6 - iron almeidaI

Acesse o QR Code e confira no Youtube

Feeling 6, é um programa/podcast criado para 
transmitir os sentimentos de músicos curitibanos (a 
p r i n c í p i o)  a  r e s p e i to  d o  faz e r  m u s i c a l  e  d a 
aprendizagem musical. Mediado por João Almeida, 
(guitarrista da Iron Almeida) os entrevistados são  
convidados a apresentar seus trabalhos, fazem uma 
pequena "gig" e conversam informalmente sobre 
música, carreira e aprendizagem. O programa tem 
postagens intermitentes no canal da Iron Almeida no 
YouTube

Esta produção está aberta a sugestões e contatos de interessados a participar 
dos próximos episódios. Todos são muito bem vindos a conferir este trabalho, 
curtir, compartilhar e comentar.

Vídeo #6 Com Gério Kaminski:

GÉRIO KAMINSKI é  um poeta curitibano da gema e encanta com suas 
composições! Escreve sobre os mais variados  temas e em 
diversos estilos musicais. No bate papo, Gério fala sobre a sua 
trajetória na música e junto de João Almeida interpreta duas de 
suas inúmeras canções.

https://youtu.be/p8u2VnEc42Y
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Anúncio Patrocinado por:

Supremacia Rock

O seu veículo de informação e
interação em prol do Rock e Metal

Supremacia Rock

´

/SupremaciaRock20 /supremacia_rock20 Supremacia Rock

Camisetas Trajano Records e Trajano Hells Sob encomenda

xsanguedebaratax



@Undergrundi

 Klaus Koti

@albertobenett

10JoeHomeless GuruZen



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
Paulo Pera

SEJA UM APOIADOR!
apoia.se/trajanorecords

ANUNCIANTES:
Pinhão Bar
Shock Rock Rádio
Balbúrdia Records
Yuri Radio Itupava

Maribelle Doces e Bolachas
Se Assessoria e produção
Supremacia rock
Sangue de Barata


