
LivroLivro
Caio PassosCaio Passos

Livro
Caio Passos

Festa Festa 
Balbúrdia Balbúrdia 
RecordsRecords

Festa 
Balbúrdia 
Records

SupremaciaSupremacia
Rock 20Rock 20

Supremacia
Rock 20

Pé no PalcoPé no PalcoPé no PalcoPet RockPet Rock
Chilli e Chilli e 
PepperPepper

Pet Rock
Chilli e 
Pepper

LANÇAMENTOS:LANÇAMENTOS:
Pitombas do amor, Julio MalcPitombas do amor, Julio Malc
Nylon, Sylvestra Bianchi, BuhlerNylon, Sylvestra Bianchi, Buhler
Polka's Ideia, Dedo pobre, MissicksPolka's Ideia, Dedo pobre, Missicks
Grade, Carne de Onça, Sk8barGrade, Carne de Onça, Sk8bar
Willian Beer, Terminal GuadalupeWillian Beer, Terminal Guadalupe
  

LANÇAMENTOS:
Pitombas do amor, Julio Malc
Nylon, Sylvestra Bianchi, Buhler
Polka's Ideia, Dedo pobre, Missicks
Grade, Carne de Onça, Sk8bar
Willian Beer, Terminal Guadalupe
 

Quadrinhos:Quadrinhos:
KotiKoti

UndergrundiUndergrundi
BenettBenett

Joe Homeless Joe Homeless 

Quadrinhos:
Koti

Undergrundi
Benett

Joe Homeless 



Anúncio Patrocinado por:

@92graus

Dia 16 de Junho de 2022
Lançamento do Livro de Caio Passos
Luto e Luta - coletânea de textos, poesias e imagens 

contando os altos e baixos da sua história.
A produção foi possível com os apoios de Jokers, Lado B Bum, 

92GRAUS, Trajano Records, Hillbilly Rawhide, Bandeide, O VELHO 
PUNK, SHOCK ROCK

A festa será no Jokers, a partir das 19h.
A banda de abertura será o novo projeto acústico de Dani 

Aguiar e Roger Patitucci.
 Danieli Aguiar, artista e cantora da cena curitibana, iniciou sua 

carreira em 2018 fazendo participações especiais em shows de 
bandas como Live Transmission, Candyman Club, e cantores 
como Roger Patitucci e Red Francis.

 Neste dia 16 de junho ela iniciará, acompanhada por Roger 
Patittuci (violão e backvocal), o projeto Dani Aguiar.

Em seu repertório ela, traz algumas de suas referências musicais como o blues, rock e soul, contando em 
seu repertório com canções de Aretha Franklin, Johnny Cash, entre outros.

E as 21:30 No placoHillbilly Rawhide
Um pouco sobre a banda:
A banda Hillbilly Rawhide iniciou suas apresentações em 2003 e pode ser considerado o precursor do 

Country Rock Alternativo no Brasil. A proposta é tocar muito Country misturado com Rock primitivo, suas raízes 
e vertentes. Sempre tocando em diversos bares ,rodeios e grandes festivais de rock pelo Brasil afora, e 
principalmente em sua cidade Curitiba. A banda prioriza seu repertório autoral, muito bem aceito e pedido pelo 
público, e também faz algumas versões de suas maiores influências. O objetivo do grupo é resgatar esse estilo 
pouco conhecido no Brasil, mas de fundamental importância na história da música 
mundial. 

Trecho retirado do Site oficial do  Hillbilly Rawhide
Ingressos + Livro: R$ 50,00,   Ingresso: R$ 20,00,    Livro: R$ 35,00
O livro é uma coletânea de textos, poesias e imagens contando os altos e baixos da 

história de Caio Passos
CONFIRA A ENTREVISTA COM  O CAIO PASSOS NESTA EDIÇÃO DA TRAJANO 

HELLS
Ingressos no Sympla: https://www.sympla.com.br/lancamento-livro-luto-e-luta---

caio-passos__1583013



Saudações amigos da Onça!!! É com muito orgulho que lhes 
apresentamos nosso novo disco. Carne de Onça - Vol.3. Esse 
trabalho tem um tom bastante introspectivo, fruto ainda desse 
m o m e n to  d i f í c i l  e m  q u e  to d o s  n ó s  a t rav e s s a m o s.  A s 
composições surgiram 100% das inspirações criativas do nosso 
irmão Renato Ximu que também assina a produção e direção 
musical do disco. 

Tivemos algumas participações muito importantes e 
especiais que contribuíram impecavelmente para a conclusão 
desse trabalho. Com destaque para o incansável artista 
curitibano Plá, que empresta sua irreverência à faixa que abre o 

disco (Mundo "Livre"), a mais Raulesca das canções desse projeto. Na faixa seguinte, (Nunca vou 
ser um Rolling Stone), a retórica do sucesso é tratada de forma realista e bem resolvida em tempos 
de grandes expectativas e frustrações da modernidade. 

Nas faixas 3 e 4 (Relógios de Dali e A Sorte de Estar ao Seu Lado), Laércio Demarch e Renato 
Ximu, entregam respectivamente um bouquet de flores às suas amadas companheiras de vida. 
Expressar o amor a quem sempre está do nosso lado, também foi uma inspiração e necessidade 
nesse trabalho. 

Em CAL.MA.RIA, as relações pessoais são exploradas de forma sutil, sensível e emocionante 
por Renato, uma reflexão madura e bonita sobre o processo de divórcio dos 
seus pais. 

Finalmente, em Neste Outro Lugar, a busca pela paz, pela felicidade ou 
plenitude é evocada de forma leve e profunda, a faixa ganha ares etéreos ao 
violino do nosso grande parceiro Gilberto Zanelatto.

 https://open.spotify.com/album/68O6GnmfgaISKnvf2aqPDN

A Banda Sk8Bar iniciou as atividades em meados de 
2016, chegando hoje em dia a um som próprio com uma 
identidade única no cenário local. A Banda faz uma mescla 
pesada de Rock, Rap e Ragga apresentando uma variedade 
bem expressiva de músicas de rock autoral alternativas.

O primeiro álbum da banda intitulado "Universo Skate 
Bar" traz a primeira leva de trabalhos 
desse repertório autoral, com bastante 
peso e cadência, e apresentado letras 
do cotidiano em diferentes temáticas e 
sonoridades, criando uma experiência 
bem anos 90 ao ouvinte.

https://open.spotify.com/album/65VmoFUw7Ti9ooB6Afz51N



Nylon é uma banda curitibana de músicas autorais 
influenciada pro melhor do Rock nacional dos anos 80. 
Formada pelo Rui Bocchino (voz e gaita), Lu Bredda 
(violões/guitarra), Tito Castelan (violões/guitarra), 
Fabio Rudnik (baixo) e Thales Calonaci (bateria), a 
Nylon existe desde 2018 e é produzida pelo Edu 
Pizzatto

Em 2002, a Nylon iniciou uma série de lançamento 
de EP temáticos. Em maio, foi lançado o Aquarela, cujo tema são cores. Composto 

por 3 músicas, "Infinito Amarelo", "Cores e Flores" e "Céu Azul", 
Aquarela é o segundo EP temático do ano, sendo o primeiro o EP 
Água Salgada, lançado em janeiro, com o tema praia.

https://open.spotify.com/album/2sSrSB0NRr6j4eOAVm1R7W

O trabalhador sofre diariamente, é ônibus lotado, 
desaforo do chefe, baixos salários. Porém existem 
singelos momentos de felicidade no meio da tortura 
eterna do capitalismo. O QUINTO DIA ÚTIL é sem sombra 
de dúvidas o dia mais aguardado no mês do trabalhador 
brasileiro. E quando os planetas se alinham, esse singelo 
fenômeno acaba coincidindo tambem com o dia mais 
esperado da semana A SEXTA FEIRA.

Trazendo com humor o dia a dia do proletário o Polka's 
Ideia anuncia seu primeiro single "Quinto dia Útil" que fala 

precisamente sobre esse momento tão prazeroso, porque não tem nada como gastar o 
VR comprando rollmops e rabo de galo.

A banda de um homem só composta por Gustavo Toscan apresenta 
um Folk Punk calcado nas raízes curitibanas e na música regional, 
fazendo um folk proletário com temáticas do cotidiano do trabalhador 
brasileiro.

https://www.youtube.com/watch?v=ShRz6rf0_0A



O ep caminhos trilhados abrem com a música "Não Dá", uma 
porrada na orelha,com letra falando de alguém que não consegue 
fazer nada, que para ele tudo é impossível,e que não tem 
condições de seguir em frente.Com refrão simples ele gruda na 
cabeça. O conjunto guitarra, baixo e bateria deixam ela maiscoesa 
e precisa, um tiro na cabeça das pessoas acomodadas...

"Linos" - sem palavras a homenagem que eles prestaram a 
grande figura do rock independente curitibano, quefoi grande 
apoiador, sem ver o gênero do som feito pelas bandas. Ele uniu e foi 
um dos grandes responsáveispelo crescimento e divulgação de 
várias bandas locais. Essa música prestou um grande tributo a 
ele.O baixo e batera solo com a entrada da guitarra em certos momentos da música deram um 
ar diferente a música...

Não Estou Nem Aí - primeira letra e música composta pelo baterista Marcell Monstro para 
banda após sua entrada.Essa porrada fala sobre o jeito simples que deveríamos viver, não se 
preocupando com ninguém, com o que falam e pensam,somente seguindo o que gosta, 
curtindo os sons e beber cerveja com os amigos.

Desista De Morrer - a faixa mais lenta do EP, mas não deixa de ser impactante, com letra 
forte, a banda segue a linha positivanas suas letras, comentando sas 
decepções da vida, mas encorajando, para as pessoas não desistirem diante 
das adversidades e dosmomentos difícies que a vida impõe a todos. 
Colacam bem o ponto da depressão, não deixando ela nos deixar para baixo, 
mas sim continuar a viver, tudo issoembalado no refrão cantante com vários 
Ohhh Ohhs....é para dançar abraçado com os amigos e comemorando a vida 
!!!

https://open.spotify.com/album/4oQnq7VpFNdYqU1KuuG8W5

A cantora curitibana Sylvestra Bianchi, criadora do estilo 
Rock Cósmico, que une a música com espiritualidade, lança 
seu sétimo single "Sons of The Blue Ray" com a vibe de blues 
espiritual!A cada single, Sylvestra aborda temas que auxiliam 
no auto conhecimento e na paz de espírito. 

O primeiro single, lançando em 2019, "Lightworkers", fala 
de trabalhadores da luz, trazendo nas músicas seguintes 
mensagens de amor, sabedoria, purificação energética, 
empoderamento, energias da natureza e agora sobre o raio 

azul da maestria divina, unindo diversas vertentes do rock e blues, criando uma atmosfera 
cósmica espiritual aos ouvintes. 

Projeto musical produzido pelo renomado Leomaristi da cena musical 
paranaense. Conheça o Rock Cósmico nas plataformas digitais e siga a 
artista no instagram  @sylvestrabianchi . 

https://open.spotify.com/album/30Idbak5QMjiMS4QnjitXo



Missicks lança seu terceiro single “Forgotten Habits”

Com influências de rock moderno, a canção “Forgotten 
Habits” explora a solidão durante a pandemia.

Os amantes do rock moderno podem comemorar: vem aí 
mais um lançamento da banda Missicks! A canção “Forgotten 
Habits” aborda a solidão durante a pandemia de Covid 19, os 
monstros do pensamento e incertezas do momento. O público 
poderá ouvi-la a partir do dia 29 de abril nas principais 
plataformas de streaming.

O tom melancólico está longe de ser um defeito. O ritmo da 
música é perfeito para adornar a letra, que, além de tratar da solidão, aborda também 
lembranças nostálgicas do protagonista, que fala da infância e do quanto a época parecia 

mais acolhedora. O desespero do eu-lírico é sentido no refrão, 
principalmente pelos riffs e timbres sujos e pesados das guitarras.

Missicks já foi destaque recentemente. A banda curitibana havia 
liberado dois singles, “A Coffee with the Devil” e “Lust River”, sendo o 
primeiro sobre a evolução de um relacionamento tóxico e o segundo um 
blues lento e sexy sobre uma paixão fervorosa. As três músicas farão parte 
do primeiro EP, que será lançado na metade de 2022.

 https://www.youtube.com/watch?v=sx-S8tQ2C1s

Foram anos de trabalho e de construção e nós agradecemos a todes 
que passaram e contribuíram na feitoria dessas canções e em especial de 
Drag de Lança que é composição de @cristovao_ccs e @leosodi.br, tem a 
p ro d u ç ã o  m ú s i c a l  d e  @ b r u n ox e  e  p a r t i c i p a ç ã o  e s p e c i a l  d e 
@fernandonunes.

Drag é muito especial pra gente nesse momento tão turbulento e 
cheio de preconceitos e fobias. Nossa sociedade está doente e nós 
cantamos com amor, dedicação e carinho para os nossos.

É hora de nos vestir com essa armadura e ir pra luta, por que ainda estamos no começo e os 
desafios são tantos que nem cabem nesse texto.

Drag de lança nos convida a colocar diariamente nossas armaduras contra todos os 
preconceitos e injustiças na esperança de um mundo melhor. Paz, amor, sorte e proteção para 
nossas crianças afeminadas.

Vamos nos proteger, proteger nossas crianças afeminadas e todas as siglas 
da diversidade em especial as transexuais e travestis que estiveram e estão 
ainda na linha de frente... A todes vcs nosso muito obrigade!

Projeto realizado com recursos do programa de apoio e incentivo à cultura, 
@fcccuritiba e @curitiba_pmc e do @ministeriodoturismo

Pitombas do Amor, o fruto mais Goxtoso do Brega!"  Trecho retirado do texto 
lançamento oficial do álbum no instagram

https://www.youtube.com/watch?v=0jOiW2pVRDI



Dia 16 de Maio o artista Buhler, lançou seu novo single, após 
alguns meses de hiato, com a capa feita pelo artista Christiano 
Carstensen Neto.

A música insonia é mais uma das músicas do artista que o 
mesmo tem lançado, a partir de músicas "engavetadas" que 
foram gravadas na época de adolescência do Buhler.

Essa música conta com uma parte 1 e uma parte 2, sendo 
que uma é a versão invertida da outra, e apresenta um clipe, 
retratando uma mulher que sofre de caso de insonia.

O músico Buhler, tem lançado poucas 
musicas durante esse ano de 2022, ao contrario de 2021, e anos anteriores, 
no qual praticamente lançou uma música por mês, mas para 2023 promete 
um retorno a musicas loucas e freneticas, com uma pegada punk gravada em 
estudio, com várias participações especiais, aguarde!

Clipe da música Insonia:   https://youtu.be/pfJkWVrdmzQ

FAKE", trata-se do novo single da Banda GRADE, lançado 
recentemente nas plataformas de streaming.

Essa é mais uma música que teve sua composição realizada no 
período da Pandemia, pelos irmãos Gabriel e Rafael Guedes. Após a 
construção do instrumental da música a banda teve a idéia de dar a 
Temática do som para falar de "Fake News": notícias falsas, em 
português, e são exatamente isso, notícias enganosas sobre 
acontecimentos atuais, que se baseiam em mentiras e costumam ser 
compartilhadas nas redes sociais com o intuito de viralisar e 
rapidamente disseminar sentimentos de revolta. Uma questão bem 
atual em nosso cotidiano. 

As consequências da sua divulgação podem ser graves e variadas, incentivo ao preconceito e 
violência, aumento de surto de doenças, prejuízos morais ou financeiros de pessoas e empresas.

"O  Brasil está entre os três países que mais consomem Fake News, que são um tipo de crime 
para o qual a legislação ainda não prevê punição" (segundo a Reuters Institute Digital News 
Report)

A letra foi composta por Gabriel Guedes, Rafael Guedes e Rodrigo Chacal e teve sua capitação 
de áudio, gravações, mixagem e arte single realizada pelo Cleber Silva da Nitro Áudio.

A banda agora prevê lançamento oficial do vídeo clipe de "Fake" no mês de 
junho, que está sendo editado por Gege Valentino da Pequena Garagem Que 
Grava (PGQG), que teve suas imagens captadas num show recente no Bar 
Belvedere, Curitiba.

A Banda GRADE não irá parar por aí, prevê para o segundo semestre novos 
lançamentos, que estão atrelados à composições realizadas nos últimos dois 
anos. Disponivel em todas as plataformas de Streaming

         https://open.spotify.com/artist/1Yz5aMzdv6aoq0TnhwQBrQ



Terminal Guadalupe enfrenta monstros e demônios da 
pandemia em "Holidays in Amityville» Ninguém gostaria de 
passar férias em uma casa mal-assombrada, mas é esta 
a n a l o g i a  q u e  o  T e r m i n a l  G u a d a l u p e  p ro p õ e  s o b r e  o 
confinamento na pandemia em "Holidays in Amityville" (Loop 
Discos), o novo single da banda.

Entrecortada por ruídos e intervenções eletrônicas, a 
melodia mistura Beatles e Velvet Underground para falar sobre 
demônios reais e figurados trazidos pelo isolamento em meio a 
uma grave crise sanitária, política e econômica.

"A pandemia vai deixar um passivo de saúde mental a ser enfrentado por anos ou 
décadas. Crianças e adolescentes sentiram demais. A canção é  justamente sobre um pai 
que busca empoderar seu filho diante de um tipo particular de terror, como o medo da 
morte", explica o baixista Marcelo Caldas.

"Holidays in Amityville" é uma composição do vocalista Dary Esteves Jr. com arranjo do 
guitarrista Allan Yokohama, também coprodutor do single com Iuri 
Freiberger. A música é mais um aperitivo do do álbum "Agora e Sempre", 
previsto para o segundo semestre.

A banda já lançou “¿Qué Pasa, Cabrón?” e "A Flor de Drummond". A 
pré-produção e as gravações foram realizadas entre o Brasil, onde mora 
Dary; Portugal, lar de Allan e Marcelo; e Alemanha, onde vive o baterista 
Fabiano Ferronato.

https://linktr.ee/terminalguadalupe

Em maio o músico Willian Beer lançou a música 
Descontrair, pelo selo da Trajano Records, em todas as 
plataformas de streaming e com um clipe super louco. A 
música é uma releitura da Descontrair, música lançada no 
álbum Sem Tideiz (110), em uma versão regravada com 
muito mais peso.

«Em dias tão distantes de sanidade mental, vivemos 
uma vida imprevisível e talvez essa seja a hora de por tudo a 
perder e criar o que for preciso pra confrontar o sistema de 
frente e botar estragar o dia de um banqueiro filho da puta.

Talvez a arte seja uma rota de escape 
pra tudo isso que acontece no mundo, e esse clipe retrata muito bem a 
vontade de fugir e tomar distância dessa realidade tão cruel." Willian Beer

https://www.youtube.com/watch?v=az68Q22J3Vg



SE Assessoria e Produção

Produtora focada em bandas independentes!

• Produção de Eventos
• Selo de Gravação

• Assessoria de Imprensa
•  Fotos

• Vídeos

Julio Malc é um cantor, compositor, produtor musical 
e multi-instrumentista. Fiel ao Rock e com quase 30 
anos de carreira, é um dos poucos representantes da 
Surf Music nacional.Em 2013, foi um dos selecionados 
para o projeto Skol Praia, turnê que levou shows de 
artistas como Donavon Frankenreiter, Gabriel O 
Pensador, Chorão e Teco Padaratz às principais praias 
do litoral brasileiro.

Baseado em uma história verídica, o novo single do 
irreverente Julio Malc tem na capa uma imagem ousada 
Na próxima terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022, o artista emergente Julio Malc 
lança oficialmente seu single “Loving For Money”. “... Escolhi lançar nesta terça por 
ser uma data cabalística. A partir das 2 horas da madrugada, estarei já trabalhando 
na divulgação e nas atualizações...” diz o músico.

Fora dos padrões convencionais, a curiosa canção tem o título e o refrão em 
inglês. O punk rock meio ‘Ramones’ é o terceiro single do álbum “Lugar ao Sol” 
recentemente lançado pelo músico. A faixa é destaque no site americano de 
artistas independentes ‘The Number One Music’ e já está disponível em todas as 
plataformas digitais. A gravação conta com a participação do guitarrista Marco Pan, 

além de Eduardo Berton na percussão e vocal, Marcelo

Medina no baixo, Rocky Gomes no sax e do baterista Cuio Batuta 
ex-Planta e Raiz.

Ouça:

https://open.spotify.com/track/7JU31GEY04NoWE857oYUuD



Marca Autoral Curitibana mistura Pets com Rock, Artes e muita Cultura 
Pop e atrai seguidores na Capital Paranaense ou Marca Autoral Curitibana 
mistura Pets com Rock, Artes e muita Cultura Pop.

Já fazia algum tempo que o casal Maurício Carlakoski e Amy Scott 
pensavam em empreender e, com a chegada da Pandemia de Covid-19 no 
início de 2020, a idéia acentuou-se: Suspensos temporariamente de seus 
empregos no mundo corporativo, um novo negócio foi ganhando corpo, 
nome, e prazo para concretização:

Ele era apaixonado por Rock, Pets e Cultura Pop. Ela era apaixonada por Pets, Rock e Cultura Pop.

Foi do casamento dessas paixões que surgiu uma idéia, com o perdão do trocadilho, “boa pra cachorro”: A Pet Rock 
Chilli e Pepper, uma marca de artigos para pet que mistura Pets com Rock, Artes, Cultura Pop e muito bom humor.

O nome da marca surgiu em uma conversa descompromissada entre o casal e já denota o DNA da marca, 
parodiando uma importante banda de rock californiana que estourou nos anos 90, a Red Hot Chilli e Pepper.

Todos os artigos da marca seguem a mesma premissa e, por meio de ilustrações exclusivas, homenageiam/ 
parodiam ícones do rock e da cultura pop mundiais, referenciando cinema, séries, músicas e os personagens 
marcantes da nossa infância. 

Em Agosto de 2021, a Pet Rock Chilli e Pepper fez sua primeira venda não demorou muito para agradar os fãs de 
Rock, Artes e principalmente, Pets, originando uma demanda não somente por roupas e produtos para pets, mas 
também por produtos que pudessem ser utilizados pelos tutores (ou até mesmo, não possuidores de pets que, 
simplesmente, gostam das artes propostas):

Hoje a marca conta com aproximadamente 50 ilustrações disponíveis que são aplicadas em produtos variados 
como camisetas, posters, ecobags, canecas, porta-copos, etc. , além de trabalhar com o Conceito “Cara de Um, 
Focinho de Outro”, onde pets e tutores podem combinar looks.

Com produção própria, a marca possui um pequeno escritório e espaço de produção localizado no Bairro Xaxim, 
região Sul de Curitiba, onde os sócios/ proprietários se dividem e se responsabilizam por todas as etapas do processo: 
Desde a seleção e compra de matéria-prima até a estamparia e embalagem de todas as peças.

Os produtos da Pet Rock Chilli e Pepper podem ser adquiridos através do Instagram da 
marca (@pet.rock.chilli.e.pepper) e também nas feiras da Praça da Ucrânia (quartas feiras das 
11:00 as 17:00 e sextas-feiras das 18:00 as 21:00), Juvevê (sábados das 08:00 as 13:00) e Feira 
do Largo da Ordem (Domingos, das 08:00 as 14:00), além de lojas parceiras espalhadas pela 
cidade.

https://www.facebook.com/petrockchilliepepper



Leandro Marx planejava montar um selo em sua aposentadoria, 
mas tinha duas dúvidas, se o rock ainda existiria amanhã e se existiria 
um amanhã. Então em meio a pandemia começou um projeto de 
gravar algumas músicas que tinha na gaveta, nesse processo acabou 
gravando também som de amigos como no EP do André Malone e 
lançando som do Six Six Six Terror, que não estavam nas plataformas 
digitais, desse projeto nasceu a Balbúrdia Records. O selo já conta com 
3 EPs e 11 singles e recentemente fechou com a banda Tyhell do Rio de 
Janeiro para lançamento de quatro singles.

Apesar das dificuldades da cena underground o selo vai ganhando 
seu espaço conseguindo colocar seus artistas e lançamentos em 
destaquem em diversos sites, webrádios, playlist e aumentando o 
número de parcerias. Ganhou destaque em uma premiação de um 
coletivo de imprensa como selo destaque de 2021 por votação 
popular.

O selo trabalha com as vertentes de Punk/Hardcore e hoje realiza 
distribuição digital, divulgação dos lançamentos e artistas, ajuda com 
gravação, mixagem e masterização e também com lançamentos em 
mídia física. Agora com a retomada dos shows busca também colaborar com a agenda dos artistas do 
selo. Esse ano ainda há muita novidade para chegar no segundo semestre, lançamentos, novas bandas 
no casting, parcerias e outras novidades.

No dia 02 de julho a Balbúrdia Records realiza seu primeiro evento no 92 Graus 
em Curitiba, a festa de 02 anos do selo (era para ser evento de lançamento, mas a 
pandemia não deixou). O evento contará com apresentação das bandas Bloqueio 
Mental, LavaiLama, Insubordinados e Ovos Presley, também será lançado no evento 
a edição número 13 do zine Trajano Hells e também uma coletânea de 2 anos da 
Balbúrdia.

Fica o convite para você comemorar com a gente esses dois anos.

https://www.facebook.com/balburdiarecords

A Balburdia Records estará comemorando dois anos com um evento no dia 02 
de julho no 92 Graus em Curitiba.



O Supremacia Rock nasceu no ano de 2015,mais preciso no dia 21 de agosto de 
2015,fundado por Bruno Lacerda e Thiago Alves.

No início o Supremacia Rock havia como intuíto fazer postagens com bandas já 
conhecidas no cenário (Rock & Metal),bandas já conhecidas mundialmente, apenas 
colocando em prol suas biográfias (releases).

Logo após todo um trabalho de divulgações pela extinta página, colocou-se em 
prática um grupo no APP (WhatsApp), que por sua vez, veio a ter 3 grupos em prol de: 
Troca de informações/ conhecimentos/ curiosidades/ novas amizades/ shows e muito 
mais, unindo assim pessoas de todos os cantos do nosso Brasilzão e algumas pessoas de 
paises da América do Sul.

Infelizmente após à algum tempo depois da crianção, Thiago veio a falecer vitima de um acidente.

Por um certo tempo a página no Facebook ficou parada, fazendo assim o mesmo com o Grupo no mesmo APP.

Anos depois,mais precisamente no dia 31/08/2020 surgiu a idéia de fazermos um perfil voltado para o 
Supremacia Rock, logo que tudo se iniciou, chamamos Gabriel, fundador e organizador do Web Rádio Taverna,a se 
juntar nesse projeto, e assim veio o primeiro de alguns bordões (UNIDOS PELO METAL/UNIÃO METAL/NÓS 
APOIAMOS O UNDERGROUND NACIONAL)... Idéia que veio a ser colocada em prática no dia 28/11/2020,com a 
abertura de Lives, a primeira banda convidada foi, The Dannation, convidamos a Aline Dutch,que foi entrevistada 
por Bruno Lacerda naquela noite.

Apartir daquele dia o Supremacia Rock segue em frente com o Projeto de Lives no INSTAGRAM e um Canal no 
SPOTIFY, contando com apoio de ADM'S, nos quais são: Lucas (Koyote), Rulia (Debonia), Jorge (Doido), Contando 
também com convidados: Franciele (HeadBangueira), Rodrigo (Magrão), Fábio (Quis)

Hoje o supremacia Rock conta com as Parcerias:

HeadBangueira 666 (Belo Horizonte-MG) Hangar-A Casa Do Ócio (Curitiba-Pr), Couple Metal (Belo Horizonte-
MG), Contamos também com os apoios:

Felipe Lima-Studio Tattoo (Areado-MG), Vamo Beber Delivery (Poços de Caldas-MG), Cervejaria Bones (Poços 
de Caldas-MG), Web Rádio Taverna (Poços de Caldas-MG), O Supremacia Rock em prol da cultura, união e 
divulgação (Rock & Metal), sem menções POLITICAS E PRECONCEITOS, trazemos 
diversidade e qualidade musical com musicos independetes de sua cor, visão politica etc...

Onde já se passaram nomes como, Aline Dutch, Bruno Maia, Marcello Pompeu, Jairo 
Guedz, M.Mictian, Aline Happ, Fernanda Zys, entre várias outras personalidades, no qual 
você encontra em nossos meios de comunicações.

NÓS SOMOS O SUPREMACIA ROCK. VIDA LONGA AO UNDERGROUND NACIONAL!!!

Escrito por: Bruno Lacerda, na data 01/07/2021,as 14:15, horário de Basília

https://www.facebook.com/SupremaciaRock20



O espetáculo Admirável Futuro Novo é uma 
adaptação do conto Títulos de Leandro Coelho, um 
flerte com a obra Admirável Mundo Novo de Aldous 
Huxley.

A direção é de Vanessa Corina e a peça é uma 
parceria entre o Pé no Palco e a Sim Companhia de 
Teatro.

A dramaturgia revela a história de uma mulher que 
vive em um futuro patético e ao mesmo tempo 
sombrio, e que, cansada de sua enfadonha realidade, 
resolve alugar uma família para deixar os seus dias mais 
instigantes. Durante a convivência com esses 
elementos alugados a mulher se depara com situações 
conflitantes que geram questionamentos sobre sua 
própria realidade. 

Em cena o grupo conta com a presença da Banda Vulcaniótica, que traz consigo a influência 
do rock e do punk, além de elementos eletrônicos e experimentalismo musical. Teatro e Música 
se mesclam em um hibridismo que favorece o encontro, o atravessamento de emoções. Atrizes, 
atores e musicistas enérgicos se misturam em um jogo cênico delirante e irreverente para 
denunciar um futuro sombrio que está por vir.

FICHA TÉCNICA:

Companhia Pé no Palco e a Sim Companhia de Teatro

Direção: Vanessa Corina, Dramaturgia: Leandro Coelho, Vanessa Corina e Emerson Nery, 
Codireção e supervisão de dramaturgia: Fátima Ortiz, Direção de Produção: Giselle Lima, 
Preparação corporal: Juliana Adur, Cenário: Ricardo Alberti, Figurino: Gui Almeida, Iluminação: 
Fernando Dourado

Elenco: Alini Maria, ErtaAle, Jordana Botelho, Pedro Bonacin, Talyssa Mendes, Zime Bagana, 
+ BANDA VULCANIÓTICA, (ErtaAle, Vilarica, Bagana, SAkurajima Licancabur)

DURAÇÃO: 60 minutos

CLASSIFICAÇÃO: 16 anos

TEMPORADA:

De 02 a 26 de junho/2022 - 

Quinta a Domingo

HORÁRIO:

De quinta à sábado, às 20h 

Domingo, às 19h

DIAS:  02, 03, 04, 05,

09, 10, 11, 12, 16, 17, 
18, 19,  23, 24, 25, 26

LOCAL:

Teatro Cleon Jacques. Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço. 
Curitiba/PR

INGRESSOS: Gratuitos

https://www.facebook.com/pe.nopalco



Buhler: Conte um pouco sobre o seu novo livro

Caio Passos: hahah... não é um álbum de fotos ou álbum de família!!! As imagens 
são muito reveladoras, tanto quanto a parte escrita, que se divide em alguns textos 
que parte deles descrevo como ''técnicos'' a fim de que se possa perceber a seriedade 
do que falo e tento demonstrar na parte que considero Arte, onde os afetos e 
sentimentos vem à tona.

Buhler: Em quais bandas ou projetos da cena underground, você já fez parte? Nos 
conte um pouco sobre eles

Caio Passos: Toquei gaita de boca no Hillbilly Rawhide, bem no início, durante .... 1 
ano e meio? Depois num projeto chamado Skabuzz... acho que é assim que escreve. 

Esse foi um projeto legal de Ska, numa formação sem bateria com o Marcio Tadeu. 

Buhler: Você esta divulgando uma campanha chamada: PROJETO PASSOS - REAPRENDENDO A VIVER? nos 
conte mais a respeito               https://www.vakinha.com.br/vaquinha/projeto-passos-reaprendendo-a-viver

Caio Passos: A ideia do Projeto Passos veio um pouco depois da formatação do livro, depois que sofri um acidente 
de Skate onde quase perdi o braço e comecei a ter contato mais uma vez com pessoas sofrendo com limitações, mas 
dessa vez, limitações físicas. Posso dizer que as ideias acabam ficando ''linkadas'', no sentido da palavra superação.

Drogas e alcolismo nos limitam sensivelmente ... era nescessário superar tudo isso para dar continuidade ao meu 
trabalho. Não conseguia produzir mais nada com conteúdo verdadeiro e esse movimento se completa agora no 
Projeto Passos - Reaprendendo a Viver.

Buhler: Qual sua visão do underground

Caio Passos: No livro tem um texto onde falo sobre Arte e Fama e acho que fica clara ali a expressão artística que 
mais me fascina ... o Underground, onde o foco é a resposta do público, onde então, trabalho mal feito, não se cria ... 
hahahahaha.... gostei dessa parte!!!!

Acho que o processo artístico ali é ou deveria ser, levado muito a sério. é nisso que acredito desde 1977, hoje eu 
com 54 anos ... quase minha vida inteira!

Buhler: Quais os planos para o futuro?

Caio Passos: Ando numa correria danada! Atualmente futuro e presente para mim estão acontecendo 
simultaneamente. Vários projetos se encerrando mas trazendo consigo a semente de um novo. Tenho escrito bem 
menos poesia, mas o trabalho de escrever continua, de outra forma mas muito focado. Tenho material artístico pra 
quase um novo livro de poesias, mas estou pensando em fazer algo diferente, misturando outras sensações, que não 
só a dos versos ... tudo que fazemos pode se converter em arte. Aguardem, senão estraga a surpresa!! hehe ...

Buhler: Como a galera pode comprar o seu livro? pode entrar em contato com você? com algum responsável pela 
venda, ou alguma loja?

Caio Passos: Por enquanto só pelo sympla e/ou com o Roger Patitucci, porque estou saindo em viagem do 
Projeto. Vai ter bastante livro e na minha volta haverão novas oportunidades e festinhas para aquele que não 
conseguir ir no Jokers.

Agora deixo aqui o meu convite a todos que puderem, virem a nos ajudar a dar termo nessa empreitada ... 
Underground é assim, tirando dinheiro do bolso, às vezes se expondo, na esperança de que de certo. Eu e o Roger 
contamos com a presença de todos e asó desse jeito poderemos dar continuidade a esse trabalho.

O envolvimento do Roger é realmente empolgante!!

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

Caio Passos: Minha consideração é : não é final!! hehehehe... Transforme-se e não 
confunda desapego com abandono!!!

O trabalho de superação é diário e está presente em tudo aquilo que fazemos, sempre 
tem uma situação que parece não haver saída ... é hora de reavaliar e tirar tudo aquilo que nos 
impede de seguirmos adiante ... Espero que todos sigam firmes em seus propósitos ... um dos 

meus mais fortes tenho encontrado na Arte.

https://www.sympla.com.br/lancamento-livro-luto-e-luta---caio-passos__1583013



@Undergrundi

 Klaus Koti

@albertobenett

JoeHomeless 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
Renan FossatiSEJA UM APOIADOR!

apoia.se/trajanorecords

ANUNCIANTES:
Rodrigo Meister 
Shock Rock Rádio
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Maribelle Doces e Bolachas
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