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Dirty Grills, A nova promessa do rock catarinense 

Nova aposta do Dinamite Records, a Dirty Grills continua a 
impressionar. Com o lançamento de um clipe muito bem recebido, 
camisetas esgotadas e após entregar uma sequência de shows 
devastadora, a banda está na boca de todo o underground 
catarinense.

 Não satisfeitas, e com a urgência características de sua sede por 
adrenalina, as veteranas Jéssica Gonçalves e Mariel Maciel nos 
brindam com o novo single da banda, “Ao menor sinal de 
autodepreciação, aperte o botão de pânico”. 

Com uma guitarra, bateria e uma fúria imensurável, Elas 
mostram exatamente a que vieram. Sem deixar nada a dever a nenhuma banda 
nacional internacional, o duo traz um pouco de ar fresco à mesmice do dia a dia e 
deixa muito quinteto no chinelo com seu som sujo, ácido e visceral. 

A banda promete entregar muito mais ainda esse ano, com um EP e muitas 
novidades a caminho. 

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

A Sodomahorde foi formada em outubro de 2004 por Nefasto na 
guitarra e vocal, Necrófago no baixo e Negress na bateria. Após 
mudanças na formação original o guitarrista e vocalista Rodrigo 
Araujo (o mesmo atende pelo nome de Nefasto) continuou com a 
Sodomahorde com a proposta de fazer Metal Negro da forma 
tradicional com influência de bandas da Velha Escola do gênero, com 
sonoridade obscura, extrema e misantrópica. Em suas temáticas o 
paganismo, o lado obscuro da natureza humana, guerras e batalhas 
ancestrais são os temas centrais, bem como a luta contra a 
hipocrisia religiosa com seus hinos repletos de fúria, caos e orgulho 
pagão.

Em 2020 são iniciados os preparativos para gravação de um novo material demo, entretanto 
um acontecimento mundial interfere temporariamente nas atividades e Celebrações. 

Toda via a inquietude dos Espíritos Guerreiros faz com que algumas atividades sejam 
realizadas durante o ano pandêmico e a Sodomahorde relança a demo FCDA com versões ao vivo 

de algumas músicas, concede entrevista para o Turvo Zine em sua edição de 
retorno, realiza uma celebração em modalidade Live no Darkside Studio em 
Recife e participa do Maledictus Nativitatis Online Festival (25/12/2020).

Em 2021 é lançado em edição limitada o EP Soturnos Caminhos com as 
músicas Druida e Sinos de Uma Batalha Eterna, ambas extraídas da live em 
2020 em versão instrumental.

https://youtu.be/aVNaCHZ_ib4
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Javier Acuña, com o nome artístico de ORZZEU é 
chileno, músico poli-instrumentista, compositor e 
produtor, filho de DANNY CHILEAN (famoso cantor 
chileno da “nueva ola”), meio-irmão de ALAIN 
JOHANNES (primeiro guitarrista dos Red Hot Chili 
Peppers, fundador de Queens  of the Stone Age, e 
colaborador com muitos artistas consagrados do 
Grunge Rock de EUA). ORZZEU, tem mais de 12 anos de experiência em teatro (intérprete, 
dramaturgo e diretor). 

Na área da música desde 1995 com mais de 350 obras (incluindo 4 trilhas sonoras de 
filmes).

 Na UFABC, tem como projetos de extensão uma gravadora e produtora musical, também 
uma webrádio. Até 2022, já gravou 82 bandas  (incluindo uma música de “Os Demônios da 
Garoa” com o Coral Santo André). 

É PRODUTOR FONOGRÁFICO registrado na União Brasileira de Compositores (UBC), 
Brasil. 

O single MINA COOL tem uma base rítmica do gênero INDIE ROCK, 
com a harmonia do violão de 12 cordas do BLUES e elementos de MUSICA 
ELETRÔNICA. É o 2° single de ORZZEU em Português. Desta vez cantado 
em Espanhol-Português abrangendo todo o mercado Sul Americano.

Para este single ORZZEU está colaborando com a webrádio-UFABC 
com marketing em Instagram e Facebook com mais de 18000 seguidores. 
A música já tem o clipe e logo divulgação impulsionada nas rede-sociais.

https://youtu.be/w7CktXU26eM

Lumee//Prismo - Ovis Aries

O duo de rock experimental paulistano Lumee//Prismo 
lança seu álbum de estreia, Ovis Aries. Desse álbum, farão 
parte os cinco singles já lançados pela dupla, mais três músicas 
totalmente eletrônicas, que dão mais ainda essa áurea pós-
apocalíptica a esta obra. Esse álbum foi 
praticamente todo composto e gravado 
durante a pandemia, o que fez com que as 
músicas t ivessem um viés sombrio e 
pessimista, sempre com críticas duras às 

redes sociais e ao capitalismo. 

https://open.spotify.com/album/5x1MMMsf64Xu9axxu1LFVv
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Lucian Satan - Exú (2021) Em todas as plataformas de Streaming!

Lançado dia 16 de abril de 2021, pela Trajano Records, apenas no 
Youtube do Lucian Satan, Agora está no Spotify, Deezer e todas as 
plataformas de Streaming esse fabuloso álbum do Lucian Satan! Grande 
mestre do Blues de Curitiba!

Voz, Violão e sapato: Lucian Araújo, Produção, mixagem e 
masterização: Léo Mezzomo, na Casa do Rock, 

Produção executiva e capa: Trajano Records, Alexandre Buhler, Na música Galinha 
preta: participação do tuba Caruso no Bumbo Leguero

LANCE TAMBÉM SUA MÚSICA PELA TRAJANO RECORDS!

https://open.spotify.com/album/25Xd7a4pQI9Spd1jIGzD1j

A Mono Histeria surgiu no final de 2018, em Curitiba, e lançou 
recentemente seu primeiro trabalho.

O trio faz um Rock pesado, de melodias raivosas e cismadas, criando 
um Stoner/Metal com pitadas progressivas.

O single foi lançado de forma independente em agosto de 2022 e 
possui três faixas. 

As canções conversam entre si, e questionam os paradigmas e a 
existência humana na natureza. Com letras que 
aludem ao sentido do nome ‘Mono Histeria’, o single 
serve de cartão de visita do grupo.

O material foi gravado no estúdio Plug And Play, em Curitiba, entre maio e 
julho de 2022 por Elencar Antônio e mixado/masterizado por Gio Fergom.

A banda é formada por Roger Larsen (vocal e baixo), Gil Lobo (bateria) e 
Vinnie Zaleski (vocal e guitarra).

https://open.spotify.com/album/3jwoemK3oH8LiLkeiO8xHb
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A experiente banda paulistana de punk rock/hardcore Statues On 
Fire acaba de lançar o furioso e urgente single 'We Shall Overcome', que 
funciona - dias antes das eleições de 2022 - como um grito contra o 
autoritarismo e o fascismo que ainda ameaçam a democracia do Brasil e 
de tantos outros países.

A nova música do quarteto é inspirada na clássica homônima 
composta nos movimentos civis dos anos 60, na América do Norte, 
considerado até os dias atuais como um imponente hino antifascista.

A Statues On Fire comenta sobre este lançamento, um vigoroso e cativante punk hardcore.

"Aqui no Brasil, desde 2018, estamos sob um governo de ultra-direita e claramente sob as nuvens 
de um regime fascista. Quando Deus está no topo de qualquer conversa e o 
governo usa isso como enredo para seus atos, temos que falar sobre nosso ponto 
de vista e mostrar o que está acontecendo. Por isso fizemos uma letra com o 
mesmo nome já que as eleições estão ai".

'We Shall Overcome' foi gravada no Rising Power Studios com produção da 
banda e Nobru Bueno, este último que também foi o responsável pela mixagem e 
masterização do single. Rodolfo Penassi foi o assistente de gravação.

https://orcd.co/sof_weshallovercome

No dia 02 de setembro o cantor e compositor EMERSSON RAMONE 
lançou em todos os canais de stream o seu primeiro álbum – DISCO DE 
BUBBLEGUM, o qual está recheado de hits.

O álbum é uma coletânea dos seus principais singles lançados na sua 
curta trajetória com uma música inédita – a versão pop punk de 
EXAGERADO, do Cazuza. O legal dessa música inédita é que ele divide os 
vocais com a sua filha NICOLLE RAMONE, de 12 anos.

Outros destaques do DISCO DE BUBBLEGUM são as músicas 
“MULHER DOS MEUS SONHOS (Bubblegum)”, “UM CUPIDO ME 

FLECHOU”, “EU QUERO DEVORAR A LUA” e “MINHA BIKE”, que fizeram parte da PÁTRIA ROCK – a maior 
playlist de rock nacional do Spotify. Outro destaque do álbum é a música “BUBBLEGUM”, a qual já 
ultrapassou a marca de 315.000 streams no Spotify.

Para quem não conhece ainda o trabalho do Emersson, ele é um cantor e compositor gaúcho radicado 
em Natal/RN. Após ter feito parte de diversas bandas em sua carreira, ele começou a lançar o seu trabalho 
próprio exatamente após o início da pandemia do COVID 19 e vem obtendo um 
reconhecimento grande por parte do público e críticas, figurando sempre nas playlists 
editoriais do Spotify.

Apesar desse lançamento o Emersson promete para ainda nesse ano o 
lançamento de mais um álbum com suas baladas e, se der tempo, um EP com músicas 
natalinas.

Ouçam o DISCO DE BUBBLEGUM no seu canal de stream favorito clicando no link 
abaixo e se divirtam muito. Como diz o Emersson – VIDA LONGA AO ROQUENROLL!!!

https://tratore.ffm.to/discodebubblegum_
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Dia 07/10 estreou o novo single da banda Tyhell, Repressão Policial que é um 
punk rock direto em protesto a truculência da Polícia, e nada melhor que uma 
banda do Rio de Janeiro para dar voz a esse tema. O som foi gravado no Espaço 
4M no Rio e lançado pela Balbúrdia Records.

A banda Tyhell faz um som autoral batizado de New Punk Metal abraçando 
as influências de seus integrantes com liberdade para passear do Punk ao New 
Metal, começaram no fim de 2019 e já lançaram 2 EP e 

agora já está com vários shows marcados, inclusive um tour passando por São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de preparar novos lançamentos ainda 
para esse ano.

Tyhell é Kôji Sato - Guitarra, Rafael Tyhell - Bateria, Raphael baldraco - Baixo, Thiago 
Tavares - Vocal              https://balburdiarecords.com/repressao

Gabriel Thomaz do Autoramas lança projeto solo “Multi-Homem”; ouça 1º single 
“Peru Pará” MULTI-HOMEM é o projeto solo de Gabriel Thomaz, guitarrista e vocalista 
do Autoramas. O single “Peru Pará” é um grande destaque nos shows do projeto e 
estreia em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (15) via selo Maxilar.

A novidade chega com muita influência da música carnavalesca, do tecnobrega, 
da guitarrada paraense e da chicha peruana, mas sempre com o jeitinho de tocar 
habitual de Gabriel.

O álbum Multi-Homem está no forno e enquanto não é lançado, vão saindo os 
singles um por um nas plataformas digitais.

Ao vivo Gabriel canta e toca guitarra com sons de vários 
instrumentos acompanhado apenas pelo baterista Fernando 
Fonseca. Já rolaram shows pelos Estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul e 
nas próximas semanas eles acontecerão em Santa Catarina e Minas Gerais. Confira 
abaixo o single de estreia do projeto, “Peru Pará”:

https://open.spotify.com/track/2mtxMeZJcZJysKsbt6z8xl
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Marina Gasolina

A canção evoca o Massacre de Porongos, ocorrido durante a 
Guerra dos Farrapos (1835-1845), quando os Lanceiros foram 
mortos e dispersos num ataque traiçoeiro combinado entre 
líderes das tropas imperiais e farroupilhas. A música, então, cobra 
justiça histórica fazendo uso de elementos da cultura gaúcha. 

Este vídeo tem o intuito de ilustrar e mesmo homenagear 
criticamente a cultura pampeana gaucha e sua intimidade com a 
natureza. O trabalho traz, ainda, participações de personalidades 
negras, que representam uma cobrança contemporânea a essa 

ufanista mitologia farrapa e suas infâmias. Assista agora! Lanceiros 
Negros 

Formada em 2014 em Porto Alegre, hoje conta com todos os 
membros oriundos de Santo Antônio da Patrulha, cidade a 70 km de Poa. 
Rivadavia navega o mar difuso do rock, mistura o moderno ao tradicional, 
o triste e o feliz entre o simples e o complexo, pode evoluir para trás ou 
regredir pra frente, é o experimento estético que faz o barato autoral pra 
banda.        https://www.youtube.com/watch?v=53ZprDrGaEg

Marina Gasolina - Struck (single 2022)

Primeiro single em 9 anos que Marina Vello sob a alcunha de 
Marina Gasolina lança. Gravado em Paris em 
2014 e renascido do fundo da gaveta, Struck 
fala sobre as paixões etéreas, sobre a euforia 
destrutiva após o fim de um casamento. Parte 
do album Dispopia que será lançado dia 28 de 
novembro de 2022.

https://tratore.ffm.to/struck
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Over Deep Band é o novo nome do Pop Punk Rock 
nacional !A banda Gaúcha acaba de lançar o single Já o 
meu passado não importa pela distribuidora Músic Pro , 
música está que está disponível em todas as plataformas 
digitais.

Já o meu passado não importa é uma canção 
composta pelo baixista Márcio Adam em parceria com 
Luis D'llavechia que fez todas as melodias do Single , ou seja , ele é todo autoral .

A faixa traz diversos elementos do Punk Rock com Pop , lembrando 
remotamente bandas como Green Day e Hangnail , mas com uma marca única que 
faz com que a indentidade da banda seja notória.

Inspirados em nomes como , Offspring, Green Day, Hungnail, Ace 
troubleshooter, é o que marca este Single de estreia da Over Deep, que se inspira 
ainda em artistas brasileiros como Militantes, Cpm 22 e Tequila Baby .

" Esse single é a nossa estreia , nosso começo nesta trajetória não só como 
banda , mas de compositores , somos uma banda nova , que nasceu em 2018 , e é 

uma grande alegria e felicidade poder compartilhar este som 
com todos vcs . "Ass : Luis D'llavechia

Over Deep é: Luis D'llavechia - Voz, Márcio Adam - baixo, 
Marco Antônio - Guitarra, Mateus Adam - Bateria

https://open.spotify.com/track/4SCwKYk4yTW1sWrnqoFyH5
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Livro Luto e Luta
Coletânea de textos poesias
e imagens contando os altos 

e baixos da sua história.

Fala galera! 

Neste mês a Trajano Hell's traz para vocês uma 
entrevista que a Dani Aguiar fez com o Paulo Ribeiro 
(guitarrista) da banda Dedo Podre, onde ele conta sobre o 
início da banda, planos futuros e como foi a turnê 
européia, realizada em agosto deste ano, onde eles 
tocaram, pela terceira vez, no Rebellion Festival, em 
Backpool.

Paulo, como surgiu a banda Dedo Podre? 

Foi em uma conversa entre o Otávio e eu, durante uma partida de futebol  onde 
também estava o Leandro Seco, que surgiu a ideia de formar uma banda de punk 
rock, onde pudéssemos criar nossas próprias músicas, influenciadas pelas 
referências (Bad Religion, Ramones, Dead Kennedys e várias outras bandas de punk 
e street punk) e tivesse letras compostas com base nas nossas histórias e 
experiências de vida. Assim, em 2015, nasceu a Dedo Podre, com Otávio nos vocais, 
Paulo Ribeiro na guitarra e Leandro Seco na batera, e pra assumir o baixo Guto 
Retzlaff, completou a banda em sua primeira formação.

Em 7 anos de banda, já aconteceram algumas mudanças de integrantes. Nos 
conte quem contribuiu com a história de vocês e quem segue nesta nova fase.

Durante estes 7 anos, a banda já passou por algumas mudanças em sua 
formação, e por ela passaram bateristas conhecidos na cena underground, como 

Leandro Seco (The Yodees), Luiz Júnior (King of Noise), Roberto Silva (Valets), 
Bruno Novak (Sem Futuro, Morbus Fatalis), e hoje conta com o grande Marcel 
Monstro no comando das baquetas. 

www.projetopassos.com.br
www.projetopassos.com.br
www.projetopassos.com.br
www.projetopassos.com.br


Outra novidade ocorreu neste ano, quando Guto 
Retzlaff decidiu seguir novos caminhos e passou a 
bola, ou melhor, o baixo para Kaylle Olmedo, que já 
entrou fazendo bonito e mandando ver na turnê 
internacional.

Terceira participação da Dedo Podre no Rebellion 
Festival e mais uma turnê internacional, e aí como 
foi?

Com tudo pronto para partir rumo à Europa, eis 
que uma surpresa provocou uma nova mudança na 
formação da banda. O Marcel (baterista) não pode 

viajar por conta de um compromisso pessoal, e isso causou o reencontro do Bruno 
(que hoje vive na Inglaterra), com a Dedo Podre. E foi sensacional! 

O Bruno conseguiu tirar as músicas antes de chegarmos, e rolou um único 
ensaio juntos, antes do primeiro show. E esta turnê foi um pouco diferente, porque 
rolaram shows na parte sul da Inglaterra, passando pela Escócia, República Tcheca 
e, também teve nossa terceira participação no Rebellion Festival, que é 
simplesmente demais.

E qual é a reação do público, destes países, ao ouvirem o som da Dedo Podre?

A gente sempre tem a impressão de que tocar fora do Brasil, cantando em 
português é muito complicado, mas durante os shows rola uma conexão que 
ultrapassa as barreiras que o idioma e a própria cultura local impõe.

É muito legal a forma como a galera te acolhe, apesar da dificuldade de 
comunicação, é uma experiência incrível. Cada cidade, cada região tem seu jeito, 
seu sotaque próprio, que acaba se tornando um desafio interessante e muito 
prazeroso. 

E aí Paulo, 2022 chegando na reta final, o que podemos esperar da Dedo Podre 
para 2023?

Bem, creio que vamos ter algumas composições mais introspectivas, que 
surgiram durante o período de pandemia. Será algo que reflete uma fase mais 
madura gerada por tudo que passamos nestes últimos tempos. O foco é trazer um 
material novo, bem produzido e que se mantenha na linha dos demais trabalhos.

Enquanto o novo trabalho não chega, eu deixo como sugestão, 
para a galera conferir, o nosso EP Caminhos trilhados, que tem 
quatro músicas e mostra a nova fase da banda, com composições 
do Otávio e do Marcel. E deixo também a dica, das já conhecidas 
do primeiro e segundo álbum, Enxofre, Nunca diga nunca e Ratos.

Acesse o QR Code, e conheça o perfil de artista do Spotify, da 
banda Dedo Podre!

https://open.spotify.com/artist/0ICxCx8h8mLVIclOAKXG3A
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Um dos mais tradicionais festivais de rock alternativo 
do Brasil, a Punktoberfest retorna para uma super edição 
no tradicional palco do 92 graus Underground Pub em 
Curitiba.

No dia 07, a festa de abertura contará com três super 
shows  (NO MILK TODAY comemorando aniversário de 
29 anos + LE TRUTAS + CAVALEIROS TEMPORÁRIOS) e 
u m  b a i l e  s h o w  p a ra  f e c h a r  a  n o i t e  co m  L I V E 
TRANSMITION recebendo convidados do Underground  
paranaense. Muitas surpresas em uma festa para matar 
as saudades da nossa PUNKTOBERFEST!!!

Na abertura da casa um barril de cerveja SWAMP será 
consumido sem custo aos presentes até secar ou até o final da primeira atração.

E durante o primeiro dia da Punktoberfest, será distribuído a Trajano Hells 16!

EXPOSIÇÃO - PUNKTOBERFEST - 373 GALERIA

Com Exibição de Cartazes das Punktoberfests passadas e cartazes 
de shows da Punktoberfest 2022

Na 373 galeria - Na Rua Visconde de Rio Branco,373 - Mercês

Siga a pagina do 92 graus, e fique de olho no cronograma dos 
eventos da Punktoberfest!

https://www.houseofdoomclothing.com.br/
https://www.instagram.com/92graus/
https://www.instagram.com/92graus/
https://www.instagram.com/92graus/


PUNKTOBERFEST 2022 Confira a programação completa!
Todos os dias a casa abre com um barril liberado para a galera. Sem custo até secar ou até acabar a apresentação da 

primeira banda do dia.
A programação pode sofrer alterações, sempre confirme o cronograma nas redes sociais do 92graus e da Trajano Records.

Para os outros dias os ingressos estarão direto na porta  (175 por ordem de chegada)
Um barril liberado todos os dias do festival, na abertura do 92GRAUS THE CULTURE UNDER PUB

Ingressos antecipados para o show do Colera (sábado 22/10)  no link abaixo. 
Cólera (SP), Toxina (Pgua), Depois de Tudo (AP) e Doenças e Outros Infartos:
https://www.sympla.com.br/evento/colera-em-curitiba-punktoberfest-2022/1722338 ou  Pix 41 999191492
(Retorna comprovante c nome por whats)

Quarta-feira/12
Punktoberkids
15:00 casa e barril abre
16:00 Folk Ruba
17:00 Men In Black 
Brincadeiras e Garden para a criançada…
--------------------------------------
Sexta-feira/07
Punk-surf-riot-baile
19:00 casa e barril abre
20:20 Cavaleiros Temporários
21:10 Le Trutas
22:00 No Milk Today
23:00 Live Transmition
Ingressos 25,00 no local
---------------------------------------
Sábado/08
Stonner-grunge-doom-rock
19:00 casa e barril abre
20:20 Mono Histeria
21:10 Barra Pesada
22:00 Kings Of Noise
23:00 Elephantus-Blumenau
Ingressos 25,00 no local
---------------------------------------
Domingo/09
Metal-trash-heavy-speed-rock
16:00 casa e barril abre
17:00 Grade
17:50 Alma Negra
18:40 Sangrienta
19:30 Metralion- RJ
20:20 B.O.D.E.
Ingressos no local 25,00
---------------------------------------
Quarta-feira/12
Punktoberkids
15:00 casa e barril abre
16:00 Folk Ruba
17:00 Men In Black 
Brincadeiras e Garden para a criançada
Ingressos 25,00 no local

Sexta/14
Indie-alternative-guitar-rock
19:00 casa e barril abre
20:20 7Além
21:10 Orquestra Oceânica
22:00 In The Rosemary Dreams
23:00 She Is Dead
Ingressos no local 25,00
----------------------------------------
Sábado/15
Grind-punk-crust-rock
19:00 casa e barril abre
20:20 Cães De Terminal
21:10 Clã dos Mortos Cicatriz
22:00 Crotchrot
23:00 Onanizer- Rep. Checa
Ingressos no local 25,00
---------------------------------------
Domingo/16
Rock no Pinheiro
15:00 casa e barril abre
16:00 Zion's-cwb
16:50 No Morning Drink-Colombo
17:40 SR. Barão- Araucária
18:30 CVZ- Ponta Grossa
Ingressos no local 25,00
----------------------------------------
Sexta/21
Punk-buble-surf-rock
19:00 casa e barril abre
20:20 Favorite Dealers
21:10 Los Manganos
22:00 BAR
23:00 Riste
Ingressos no local 25,00
----------------------------------------
Sábado/22
Punk-grind-rock
18:00 casa e barril abre
19:20 Doenças e Outros Infartos
20:10 Depois de Tudo-Macapá
21:00 Toxina-Paranaguá
22:00 Cólera-SP
Ingressos 100 primeiros 40,00 depois 50,00. 
Adquira antecipadamente e garanta sua vaga:

Domingo/23
Psycho-punk-billy-rock
16:00 casa e barril abre
17:00 Psycho Daime
17:50 Rádio Cadáver
18:40 Mongo
19:30 Sick Sick Sinners 
Ingresso no local 25,00
-----------------------------------
Sexta-feira/28
Stonner-metal-Doom-rock
19:00 casa e barril abre
20:20 Jesus Hit For Bong
21:10 Bad Be Bop
22:00 Low Tide Riders
22:50 Virya
Ingressos no local 25,00
--------------------------------------
Sábado/29
Halloween gótico fantasia
21:00 casa e barril abre
22:30 Wi-Fi Kills
23:30 Tela Vazia
00:30 Dj Jack Jack e convidados
Ingressos no local 25,00
---------------------------------------
Domingo/30
Matinê da Brado rec
15:00 casa e barril abre
16:20 Drape
17:10 Semate
18:00 Doenças Venereas
18:50 Hell2Pay
19:40 Mustaphorius
Ingressos no local 25,00.
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mural de artes

Poesia de Caio PassosPoesia de Caio PassosPoesia de Caio Passos

Desenho feito por Keio Cleverson CorrëaDesenho feito por Keio Cleverson Corrëa
Criador da logo do Punktoberfest 2022Criador da logo do Punktoberfest 2022
que está em exposição na  Galeria 373que está em exposição na  Galeria 373

Desenho feito por Keio Cleverson Corrëa
Criador da logo do Punktoberfest 2022
que está em exposição na  Galeria 373

OLHO PARA OS LADOS

Ando meio Punk
Ando meio mudo

Ando meio suburbano
Ando meio Sujo

Ando meio delinquente
Eu ando sempre

Atrasado!

Agora ando com correntes
Ando meio sem espaço

Ando meio compassado
E um passado
Bem pesado!

Eu ando Sem Futuro
E o meu grito
É um escarro!

Derrubei mais
Outro muro

Eu já fumei tanto cigarro!

Eu já andei
Meio de lado

Eu não passei por cima
Do sujeito atropelado

https://www.instagram.com/shockrockfm/
https://www.instagram.com/keio_artworks/
https://www.instagram.com/keio_artworks/
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https://www.instagram.com/undergrundi/
https://www.instagram.com/albertobenett/
https://www.instagram.com/chucrobillyman/


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
Danieli Aguiar
Paulo Pera

SEJA UM APOIADOR!
apoia.se/trajanorecords

ANUNCIANTES:
Shock Rock Rádio
Balbúrdia Records
Rodrigo Meinster
Black Hearts Tattoo Parlor

JR - 92 Graus
Caio Passos
House of Doom Clothing
Maribelle Bolachas
Plug and Play

https://facebook.com/trajanorecords
https://facebook.com/trajanorecords
https://www.youtube.com/channel/UCLX7z9yMilWN2zK6qxOJcOg
https://www.youtube.com/channel/UCLX7z9yMilWN2zK6qxOJcOg
https://www.instagram.com/trajanorecords/
https://www.instagram.com/trajanorecords/
http://trajanohells.wordpress.com/trajanohells/
https://facebook.com/trajanorecords
https://apoia.se/trajanorecords
https://trajanohells.wordpress.com/prensagemdecd
https://trajanohells.wordpress.com/prensagemdecd

