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Apresentação
E chegamos ao I Festival Independente da Expedição 
CoMMúsica!

Este e-book é um presente a todos os participantes, cada 
uma das bandas e músicos que se esforçaram para produzir 
os vídeos inéditos ou não, seleção de todo o material pedido 
para a composição do Festival e deste e-book. Sabemos 
o quanto é difícil o momento que vivemos, cercados por 
incertezas, inseguranças e imprevisibilidade. 

A realização deste I Festival Independente nos mostra a 
capacidade de um grupo movido por afinidades concluir um 
objetivo, mesmo com a distância geográfica entre vários de 
nós e entre os próprios músicos.

Nossas afinidades foram mais resistentes e imperativas 
desde o início da instalação do ambiente web, em 
06/09/2020, data do primeiro post no site e nas redes 
sociais.

Hoje, somos mais de 160 navegantes pelo universo 
musical e artístico, com textos publicados em seis colunas 
semanais, de segunda à sexta-feira, portfólios de todos os 
músicos, bandas e artistas, com ampla divulgação nas redes 
sociais; uma rádio web, sem anúncios e com programação 
semanal em dois dias da semana, playlists enviadas por 
participantes da Expedição e muitas ações em comum com 
parceiros e apoiadores. Não somos somente um mapa na 
web. Nossas ações e relacionamento em ambiente virtual 
fortalecem cada um, incentivam um comportamento solidário 
de compartilhamento e de participação ativa, ainda que a 
distância.

Os shows e eventos começam a retornar em algumas 
cidades e temos a certeza de que construímos na Expedição 
CoMMúsica um ambiente positivo, solidário e honesto, dentro 
das possibilidades e limitações do virtual.

Nosso desejo é que venham muitos outros festivais e que 
todos possam encantar com sua arte. Assista ao I Festival 
Independente da Expedição CoMMúsica no site ou no canal 
YouTube.
Tuca 

Comissão Organizadora: Tuca, Edu 
Osmédio e Luiz Gusmão
E-book: Tuca
Edição e arte de diagramação: 
Catarina Luft

A Expedição CoMMúsica é um 
projeto desenvolvido durante 
o curso de especialização em 
Produção de Conteúdo Audiovisual 
Transmídia – UFSCar por Elizabeth 
Del Nero Sobrinha, sob orientação 
do professor Leandro Saraiva, em 
2019/2021.

Apoio cultural
Rádio Expedição CoMMúsica
Rádio Samba e Companhia
Rádio Rota 220
Rádio Brasilis FM
ColetiveArts
Jardim Psicodélico Produções
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Epígrafe

Alcoóliques é um trio de bêbados antifascistas da Zona Norte 
de São Paulo que faz um punk meio psicodélico de garagem. 
Desde 2015, temos apresentado nossas músicas na capital 
e em cidades da região metropolitana. Fazemos parte do 
coletivo de bandas Projeto Torto. Gostamos de tocar na rua, 
em parceria com as bandas camaradas do rolê, sempre em 
esquemas de auto-organização, ou seja, faça-você-mesmo, 
que é do jeito que mais gostamos e acreditamos. Temos 
um álbum e cinco EPs lançados, além de alguns singles, 
todos com músicas compostas, executadas, produzidas e 
distribuídas por nós mesmos. Músicas cheias de escalas 
acidentais, marcações moscantes e viradas atrapalhadas.

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/alcooliques/

Ficha Técnica

Beijo de Macaco: Composta, executada, gravada e produzida 
por Isaac Loco, Rodrigo Romani e Thiago Fonseca, saiu 
no EP Poucas Ideias, lançado por nós mesmos em 2019. 
Instrumental.

 
Tecnofobia: Composta, executada, gravada e 
produzida por Isaac Loco, Rodrigo Romani e 
Thiago Fonseca de forma totalmente remota 
durante a pandemia do Covid-19 em 2020, saiu 
no EP Xaroleta vol. 2 em 2020.

Letras

Beijo de Macaco
Instrumental

Tecnofobia
o futuro chegou e pertence às máquinas
eu só aperto botões, eu não faço nada
elas trabalham pra mim e eu dependo delas
até minhas emoções estão robotizadas

eles me controlam
elas me confortam
elas me conectam
elas me consolam

Ah, as máquinas!

e eu não preciso mais pensar
quem é o escravo
num mundo gerido por dinheiro virtual,
autômatos e sistemas binários?

o futuro chegou e quem tem medo das 
máquinas?
máquinas de prazer
máquinas de poder
máquinas de narcisismo
máquinas do capitalismo
do capitalismo
máquinas de explorar
máquinas de moldar
máquinas de enganar
máquinas de matar

https://www.commusica.com.br/portfolio/alcooliques/
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Epígrafe

“Quatro sonhadores, com um vasto repertório artístico e 
cultural, cientes que fazer arte no Brasil é jogar o corpo 
no mundo e encarar os problemas sociais com o peito 
aberto, diante a real possibilidade de ser alvejado por uma 
bala perdida ao virar a primeira esquina juntaram seus 
instrumentos e compuseram canções que protestam contra 
nossa distópica realidade.
Mas sem perder a ternura”.

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/banda-imenso/

Ficha Técnica

Matheus Lobo - Guitarra e vocal, Walter Cruz - Guitarra Solo, 
Jean Paz - Baixo e Gustavo Danesi - Bateria.
Combustão e Vermelho: Matheus Lobo, Walter Cruz, Jean Paz 

e Gustavo Danesi
Letra: Matheus Lobo

Letras

COMBUSTÃO
Eu sou fogo, baby
Como você nunca viu
Eu sou fogo, baby
Você acender o seu pavio

O horizonte queima 
Com o sinal de perigo
E você ainda teima
Em correr contra o Rio
Onde está
Você?
Não posso mais
Te esperar

Todos cantam 1, 2, 3
Essa é a sua vez
Eu não vou pular a vez
Vou acabar com isso de vez

Eu quero ouvir vocês
Eu quero ouvir vocês
Vocês
Vocês

VERMELHO
O sangue começou
A jorrar no lugar
E eu não sei
Quem começou a atirar

Tava preocupado
com o rabo do cara do lado

Eu vou instituir 

A moral
E os bons costumes
Que achei
No lixo

E ai de quem
Me contrariar
Comunista

O estado armado
mata mais de 65 mil pessoas por ano 
Mas militar na rua pelos seus
direitos é errado
eu pergunto Como?

Eu como pela beirada
Só o pouco que resta 
Enquanto a burguesia faz a festa 
Com a cara lambuzada 

Pra quem precisa não resta nada
Saúde, educação, representatividade e 
oportunidade 
Tudo isso é lenda na quebrada 
O rico continua rico
e o pobre continua pobre

Essa é minha arte 
E ela vai te engolir 
O expresso do futuro parte agora 
E Nada vai nos partir

Eu vou instituir

https://www.commusica.com.br/portfolio/banda-imenso/
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Capitão Bourbon
Epígrafe

Capitão Bourbon  e sua tripulação adentram ao místico 
oceano musical em agosto de 2010, com o intuito de 
prestar uma sincera homenagem aos seres obscuros das 
profundezas do blues e do rock’n roll. A banda é formada 
por Vander Bourbon (Guitarra e voz), Edu Bourbon (Baixo) e 
Joemir Bourbon (Bateria)

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/capitao-bourbon/

Ficha Técnica

Vocal e guitarra - Vander Bourbon 
Baixo e backing vocal – Eduardo Osmédio 
Bateria e backing vocal – Fabio Batista 
Teclado e vocal – Rafael Cirilo

Letras

ALÉM MAR
Dói, como dói a dor
Dói a dor de amar
Você não quis esperar
O mar se acalmar
E me mandou o meu barco
Pra outro alto mar

Fiquei, fiquei sem ar
Sem ar pra respirar ahh
Vou procurar um lar
Um cais pra aportar

E mergulhar com Netuno
O deus do mar

Eu não quero mais chorar
Minhas lágrimas já encheram todo o mar
Vou agora, agora vou viajar
Além do horizonte
Pra lá do além mar

ESPINHOS
Você não quis mais
O meu amor então tá
Eu serei o espinho da rosa
que seu novo amor lhe dará

E te machucará (4x)

Você não quis mais
O meu amor então tá
Eu serei o espinho da rosa
Que seu novo amor lhe dará

E te machucará (4x)

Enquanto houver motivo
Nessa breve vida seu lado ficar
Serei a pedra no sapato
O cheiro do ralo
A quina da mesa pra você lembrar

E se lamentar ahh (4x)

https://www.commusica.com.br/portfolio/capitao-bourbon/
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Elefante Cinza
Epígrafe

Rodrigo de Andrade, projeto artístico e musical Elefante 
Cinza, guitarrista, cantor e compositor, iniciou a carreira na 
banda Damas do Nada, projeto que durou de 2014 a 2019 e 
teve presença nos principais espaços da cena independente 
de Belo Horizonte como A Autêntica e A Obra.
Com um EP lançado, Damas do Nada realizou shows 
importantes, tocando e abrindo para   bandas como: 
Francisco, el hombre (SP), O Ventre (RJ), Maglore (BA), 
Camarones Orquestra Guitarrística (RN) e o grupo inglês 
The Flamenco Thief. Com o fim da banda, Rodrigo se mudou 
para o Rio de Janeiro e iniciou seu projeto mais introspectivo 
e pessoal. Canções com poesias sensíveis que expressam 
inquietações existenciais e a necessidade da arte para seguir.
O projeto Elefante Cinza é o que dá nome à produção musical 
de Rodrigo de Andrade.

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/rodrigo-de-
andrade/

Letras

SÓ PRA ME SALVAR
escrito, produzido e executado por Rodrigo de Andrade.
Nenhuma verdade irá se encontrar
pois são meias verdades e um dia irão quebrar
Os extremos se tocam
se tocam

Devorar
Deus escreve torto por linhas certas

Diga o que fiz de errado

eu não consigo entender 
Dizem de pouco em pouco 
que não disseram tanto assim

Canto só pra me salvar
Danço só pra me salvar

Ando de braços cruzados 
pra luz e pra escuridão
Fujo e sempre desconfio
de quem estende muito a mão

Canto só pra me salvar
Danço só pra me salvar
Choro só pra me salvar

“a presença de habilidades surpreendentes 
pressupõe que a energia necessária em outras 
áreas foi canalizada para longe delas”

ÁSPERO E CRU: 
escrito, produzido e executado por Rodrigo de 
Andrade.
Correndo áspero e cru 
visito a luz, visito a luz 
sempre a implorando pra eu ficar
Ardendo a olho nu
uma fagulha, uma fagulha 
tudo o que preciso pra brilhar
Correndo áspero e cru
visito a luz

Visito a luz ao apagar o que já sei
Visito a luz ao testemunhar o que posso ser

Então adoce o sal
perfume o sim
Pois saiba o seu final
não depende de mim

https://www.commusica.com.br/portfolio/rodrigo-de-andrade/
https://www.commusica.com.br/portfolio/rodrigo-de-andrade/
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Epígrafe

Somos a banda Eternal Knight, de Caxias do Sul - RS. Somos 
uma banda que mistura elementos de Heavy, Thrash e Doom 
Metal e começamos as atividades em 2019. Recentemente 
lançamos nosso primeiro EP, intitulado Road To Eternity, no 
dia 12 de março, disponível em plataformas digitais e no 
nosso canal do Youtube.
As maiores influências da banda nas composições são 
bandas como Angel Witch, Riot, Anvil, Type O Negative, 
Paradise Lost e Metallica.
As letras da banda normalmente giram em torno de temas 
épicos e medievais, como nas músicas Eternal Knight Pt. I 
e II, temas de Lore de videogames, como nas músicas The 
Blade Was The Law e Ancient Sword e tema ocultistas, como 
apresentado na música Morning Star (Damien).
A sonoridade da banda transita entre o Heavy Metal 
Tradicional, Speed Metal, Thrash do início dos anos 80 e 
Doom Metal noventista.

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/eternal-knight/

Ficha Técnica
Nome: Eternal Knight
Ano de Formação: 2019
Cidade: Caxias do Sul 
Estado: Rio Grande do Sul

Gêneros: Heavy Metal Tradicional e Doom Metal
Membros:
Lenon Rios Simon – Vocalista 
Júlio César – Guitarrista
Gabriel Tusset – Baixista 
Alan Rios Simon – Baterista 

Letras

(SHOW NO MERCY)
 Trapped with dark in a dusty cage
Fighting forever on a mind full of rage
Left behind for the prison hosts
For a long time, he’s only seen the ghosts
 
Everyday, his thoughts returns to the past
700 years has passed, could be more, maybe 
less
None of them will ever know
How many times he thought “is that so?”
 
We’re Eternal Knights
Riding to fight
Join us forever at the high of midnight
This power in hands
The fight never ends
We give our lives to defend our land
 
We’re Eternal Knights
Riding to fight
Join us forever at the high of midnight
This power in hands
The fight never ends
We give our lives to defend our land
We’re Eternal Knights
 
Battles he fought echoes in pain
The sword and the blood wrote his name 
New night has come, no one can be left
No payable duty, only victory or death
 

https://www.commusica.com.br/portfolio/eternal-knight/
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Oh, climb the walls of a prison of fear
Freedom and glory awaits for the knight 
The path to his home lurking on sight
 
We’re Eternal Knights
Riding to fight
Join us forever at the high of midnight
This power in hands
The fight never ends
We give our lives to defend our land
 
We’re Eternal Knights
Riding to fight
Join us forever at the high of midnight
This power in hands
The fight never ends
We give our lives to defend our land
We’re Eternal Knights
 
Finally home, no friends, neither threats
Searching for answers he follows the rats
No throne or treasure for this brave
Only “Eternal Knight” written on a grave
 
We’re Eternal Knights
Riding to fight
Join us forever at the high of midnight
This power in hands
The fight never ends
We give our lives to defend our land
 
We’re Eternal Knights
Riding to fight
Join us forever at the high of midnight
This power in hands
The fight never ends
We give our lives to defend our land
We’re Eternal Knights

CALIX
 One of the most epic battles
Will arise
Two great warriors fighting
Only one will survive
 
They’re cold blood challengers
No one can deny
The move of an index finger
A sign of defy
 
With pounding hearts made out of stone
Nervous chills reaching every bone
Focus, hardbreath, determination
Power, union, luck and inspiration
 
Never give in, never surrender
Punch out now all your inner anger
Have no fear, have no uncertainty
Welcome to the fight of the century
 
This is Calix
It’s Calix
There will be no mercy
It’s Calix
 
With pounding hearts made out of stone
Nervous chills reaching every bone
Focus, hardbreath, determination
Power, union, luck and inspiration
 
Never give in, never surrender
Punch out now all your inner anger
Have no fear, have no uncertainty
Welcome to the fight of the century
 
It’s Calix
It’s Calix
There will be no mercy
It’s Calix
 

Nothing else matters, now is kill or die
I see the fury deep inside of your eyes
Don’t you even think about to quit
Punch and kick and make a million hit
 
Never give in, never surrender
Punch out now all your inner anger
Have no fear, have no uncertainty
Welcome to the fight of the century
 
It’s Calix
Calix
There will be no mercy
It’s Calix
 
Final round
Three, two, one
Fight!
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Epígrafe

FLORES DO FOGO leva seu Rock às pessoas com o máximo 
da força e determinação que o rock tem: com protestos, pois 
é preciso. Com letras reflexivas e muita energia, pois o rock e 
as pessoas merecem todo seu vigor, acreditando na melhora 
das pessoas para a melhora do mundo.

 “PAZ AMOR CONSCIÊNCIA INTERIOR”
ROCK N’ROLL É ETERNO

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/flores-do-fogo/

Ficha Técnica

Guilherme Palladino - Bateria
Leonardo Collino - Baixo
Luis Dias - Guitarra
Ricardo Faleiro - Voz

Letras

MUSICA: ROCK N ROLL É ETERNO  /RICARDO FALEIRO
Esse é o caminho essa é a vida 
Esse é o sonho que eu escolhi
Pra quebrar as regras pra mudar o mundo

Mostrar pra que serve o amor

Rock n Roll oh oh, Rock n Roll oh oh
Rock n Roll oh oh, Rock n Roll...

E assim vou seguindo vou trilhando a trilha 
Criando um novo som
Vou pegando as cores vou criando universos 
De paz amor e verdades

Quando quero Força invoco a natureza
Se isso não é Deus eu não sei o que é
Com a cabeça erguida e a alma em pé
Fui ao Vietnã com a guitarra na mão

Rock n Roll oh oh, Rock n Roll oh oh
Rock n Roll oh oh, Rock n Roll...

https://www.commusica.com.br/portfolio/flores-do-fogo/
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Gabriel Malta
Epígrafe

Compositor e músico independente, Gabriel Malta é um 
jovem intérprete e representante da sonoridade da música 
folclórica norteamericana no Sul do Brasil, majoritariamente 
voltado ao folk e o blues dos anos 60 mesclados com o 
indie de artistas e bandas atuais como The Last Shadow 
Puppets, Jake Bugg e Miles Kane. Músico advindo da nova 
leva de intérpretes do cenário do rock gaúcho, é fortemente 
influenciado pela obra de Leonard Cohen e Johnny Cash, bem 
como por bandas locais, tais como Júpiter Maçã e Cachorro 
Grande.

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/gabriel-malta/

Letras

HOMBRE MALO
Composição (Letras e arranjos): Gabriel Malta da Costa
Maybe love is too bad
Most of the times it only made me cry
Took all my money and almost made me die ‘round here
So, the day I’ve made my run 
I stole a car and I have bought a new gun
I’m on the road that goes to Mexico
To never get back here
The lord he knows I’ve tried a way 
To find my love and be a better man
But I only got that living by the crime (crime, crime)
The Lord he knows it since the start that I still hold a gentle 
heart
But down this bad world I’m a-bound to be a bad guy
They call me gambler, they call me thieve
They called me of so many bad names while I’m here

Thought I know I found it sweeter behind the 
cold blue eyes she holds
I’m leaving by my own
So don’t you cry
Baby,
I got nowhere to go
Most of my life I’ve had spent on the road
Leaving behind the eyes of my own true love
Until they disappear behind
Still I don’t look back
For all the countless times that I’ve broken a 
heart
And all the lonesome days I’ve passed locked 
inside the Houston county jail
The lord he knows I’ve tried a way 
To find my love and be a better man
But I only got that livin’ by the crime (crime, 
crime)
The Lord he knows it since the start that I still 
hold a gentle heart
But down this bad world I’m a-bound to be a bad 
guy
They call me gambler, they call me thieve
They called me of so many bad names while I’m 
here, while I’m here
Thought I know I found it sweeter behind the 
cold blue eyes she holds
I’m leaving by my own
So don’t you cry

“AT LEAST I’VE TRIED”
Composição (Letras e arranjos): Gabriel Malta 
da Costa
At Least I’ve Tried
To die unknown I ain’t got no fear
In my love’s arms I’ve tasted the paradise
With my own two eyes I watch my honey babe
She’s the one that knows at least I’ve tried
Throughout the hell I’m bound to walk
No pretty smiles have brought tomorrow day
There ain’t no sunshine

The moment that she’s gone
Ain’t no to place to hide the blues away

[Refrão]
At least I’ve tried
To make things right
Don’t walked away
Before the time is right
You found the truth that stands
Inside a wounded heart
Love that gold can’t buy

The howling winds that travel along the golden 
strand of my true lover’s hair
Refuses to blow eastside that road in wondering 
alone
Still I got her smile inside my head
Somewhere across the country side
I know I’ll found a quiet place to rest
Where ends the deep blue sky if I don’t make it 
back home
I’m leaving knowing that she got/knew my best

[Refrão]
At least I’ve tried
To make it right
Don’t walked away
Before the time is right
You found the truth that stands inside a 
wounded heart
Love that gold can’t buy

Oh sweetheart I’m afraid that I must leave this 
place today
Because the man of law they want to chain me 
down

https://www.commusica.com.br/portfolio/gabriel-malta/
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Epígrafe

Hard Blues Trio é uma das bandas que mais se destaca 
na cena blues/rock brasileira. Percorreu o Estado do RS e 
algumas cidades brasileiras com shows do seu primeiro 
disco, Pé Na Estrada, lançado em dez/2017.

No fim de 2019, apresentou seu blues/rock visceral com 
o single “Vento e Chuvarada”. Em abr/2020 Hard Blues 
Trio apresentou o single “Missed the Train” disponível nas 
plataformas digitais e clipe no canal oficial da banda no 
Youtube.

Em homenagem ao dia do rock no Brasil, o trio lançou 
mais um single “Escuta Esse Rock”, com videoclipe gravado 
pelos próprios músicos isolados no estúdio e a participação 
de amigos, família e fãs que mandaram videos caseiros 
cantando o refrão.

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/hard-blues-trio/

Ficha Técnica

Dani Ela é cantora, compositora e multi-
instrumentista autodidata e interessada pela 
música desde criança. É a mais jovem integrante 
do Hard Blues Trio, onde desenvolveu suas 
habilidades para tocar contra-baixo no Blues, 
Rock e outros estilos. Destaca-se por ser 
uma das únicas mulheres da cena atual que é 
cantora e contrabaixista. Além da voz marcante 
e atitude no palco, que desperta a atenção em 
todas as apresentações do trio, é considerada 
uma das revelações do Blues/Rock gaúcho. 
Já acompanhou músicos de renome nacional 
e internacional, como os harmonicistas Andy 
“Boy” Serrano (Brasil), Gonzalo Araya (Chile) e 
Cesar Valdomir (Argentina), e também a lenda 
do Blues de Chicago, Bob Stroger (USA).  

Juliano Rosa é o membro fundador, produtor 
e diretor artístico do Hard Blues Trio. Músico e 
compositor atuando há mais de 20 anos no Rio 
Grande do Sul, é conhecido na cena de Porto 
Alegre como agitador cultural, entusiasta e 
referência da guitarra Blues/Rock. Já comandou 
programas musicais sobre Blues e Rock em 
Rádios web e atuou como curador musical 
de eventos na região. Como guitarrista, já 
acompanhou artistas de renome da cena e 
ficou conhecido como parceiro do harmonicista 
chileno Gonzalo Araya, um dos mais respeitados 
da atualidade, assumindo a guitarra e a voz de 
sua banda no Brasil.  

Alexandre Becker é baterista e coordenador 
artístico na escola de música EArte. Educador, 
músico profissional, atuante no cenário cultural 
da música brasileira há mais de 30 anos. 
Compositor, arranjador e coordenador técnico 
em estúdio de gravação e produção musical. 
Também atua em workshops e projetos sociais 
e culturais para crianças e adultos em escolas 
e diversas instituições. Considerado um dos 
melhores bateristas da cena Blues brasileira. 
Desde as origens, o rock buscou no blues parte 
de seu combustível mais inflamável. Assim, seja 
por conexões diretas ou indiretas, o Hard Blues 
Trio funde rock e blues para moldar canções 
nesse espírito. O reflexo dessa intenção está 
em “Pé na Estrada” (2017), álbum de estreia 
que levou o grupo até diversas cidades do Sul 
do país, além de proporcionar participações em 
festivais e eventos de grande expressão. Três 
singles/audiovisuais dão continuidade ao seu 
trabalho autoral — “Escuta esse Rock” (2020), 
“Missed the Train” (2020) e “Vento e Chuvarada” 
(2019), disponíveis nas plataformas digitais do 
HBT (Youtube, Spotify), e que comprovam uma 
trajetória além dos rótulos, rumo a um lugar 
onde a música triunfa.

https://www.commusica.com.br/portfolio/hard-blues-trio/
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VENTO E CHUVARADA
Cansei dessa vida eu só penso em sair da cidade
No horizonte, a estrada me chama, eu quero viajar
Tá vindo vento e chuvarada
Vou ter que esperar
Amanhã o sol vai ter que brilhar
 
Nas notícias da semana a previsão não é das boas, meu 
chapa
Nuvens negras se aproximam, o dia escureceu devagar
Cruzando vento e chuvarada
Vou ter que enfrentar
Amanhã vou pra outro lugar
 
Não sou de palha nem de açúcar pra ter medo dessa 
tempestade
Eu me garanto, não tem galho, pra mim não é problema 
encarar
Passar por vento e chuvarada
Cansei de esperar
Vou me embora, vou pra outro lugar
 
Bye!

PÉ NA ESTRADA
Vou por meu pé na estrada 
Eu vou 
Vou deitar o cabelo 

A vida anda dura 
Não tá fácil não 
O jogo foi todo armado 
Não quero aceitar 

O que passa na tv 
A sujeira 
Toda escancarada 
Tudo é maquiado para enganar 
Quem vive na ilusão 

Vou fugir daqui 
Não quero mais saber 
A vida tá difícil 
Difícil de entender 

Vou por meu pé na estrada 
Eu vou 
Vou deitar o cabelo
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Hitchcocks é um quarteto oriundo da cidade de São Paulo 
(Brasil) com sonoridade da Surf Music e garage rock e trilhas 
sonoras de Filmes B.

Seu primeiro registro foi o Ep de 2008. Gravado e 
Lançado independente, e se apresentando em festivais 
como Campeonato mineiro de Surf e circuito independente 
Brasileiro. Entre esse tempo participou de algumas 
compilações com gravadoras nacionais e internacionais 
(veneno Record Mexico – Dead By Mono UK – Mercosurf 
Brasil) em 2010 a banda Lança um DVD (no escuro com os 
Hitchcocks) da Produtora de áudio Visual Kana Filmes.

A banda tem a ligação direta com imagens em 2011 
gravando a Trilha sonora para o Curta Metragem Desalmados 
e Necrochorume 2012 (dir. Geisla Fernandes) entre outras 
participações com trilhas Sonoras

Em 2018 a banda Lança seu Album (It´s Alive) com 12 
Faixas autorais em meio a enxurradas de reverbs e ecos 
robóticos da new wave, ressoam em uma mistura surf-gótica 
intergaláctica ou indo até a casa na colina onde o tempo 
para, modulando frequências nas ondas e radares com 
sintetizadores dissolvidos na poeira cósmica de um distúrbio 
em Marte.

O álbum é fruto da telepatia musical de quem se conhece 
há mais de 30 anos terrestres. Um apanhado de canções 
costuradas pela banda em dez anos de carreira. que continua 

mais viva do que nunca, como escancara em 
“It’s Alive!”, faixa que dá nome ao novo álbum.

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/
hitchcocks/

Ficha Técnica

Album (It´s Alive)
Selos Distribuidores:
Latitude Zero Record (Brasil) Surf Cookies 
Records (Grecia) Pisces Records (Brasil) e 
Mosquito Records (Peru).
Em 2020, participaram de algumas compilações 
em vinil pelo selo americano – Missing Fink 
Records e no mesmo ano lançamos o nosso 
Primeiro Compacto em vinil - Spaceman Go 
Trip, com 4 músicas e bem aceito nas lojas 
especializadas da América do Norte.
ARTE CAPA: Ricardo Escudero.
Hitchcocks são: Bob Hitchcock - Voz e Guitarra, 
Nathan Borges – Baixo, Washington Santos - 
synth Organ e Voz e Alexandre Gabora - Bateria )
Gravado e Mixado no Estúdio Latitude Zero 
Record e Hitchcocks.
Direitos Reservados banda Hitchcocks e 
Latitude Zero Record.

Letras

SPACEMAN – GO TRIP
MUSICA INSTRUMENTAL - 
Gravado e Mixado no Estúdio Latitude Zero 
Record e Hitchcocks.
Direitos Reservados banda Hitchcocks e 
Latitude Zero Record.

Art and photos: Ricardo Escudero / Bob 
Hitchcock 
EP – SPACEMAN GO TRIP - UPC/EAN code: 
(758869 403332 )
SPACEMAN GO TRIP - ISRC:  (QZ-H23-20-80886 )
A Música  SPACEMAN  foi Gravado pela banda 
Hitchcocks em 2020, com músicas autorais 
compostas por:
Bob Hitchcock - Voz e Guitarra; Nathan Borges – 
Bass; Washington Santos - sintetizador, Teclados 
e Voz; Alexandre Gabora – Bateria.
Gravado no Estúdio Latitude Zero Record. 
Direitos Reservados banda Hitchcocks e 
Latitude Zero Record.

INCA SURF ;
Universo Paralelo
Pedras a Flutuar 
Em gravidade Zero
Os Incas é quem sabem Surfar

Art and photos: Ricardo Escudero / Bob 
Hitchcock 
EP – SPACEMAN GO TRIP - UPC/EAN code: 
(758869 403332 )
INCA SURF      ISRC:  ( QZ-H23-20-80887 )
A Música INA SURF  foi gravada pela banda 
Hitchcocks em 2020 com músicas autorais 
compostas por ; 
Bob Hitchcock - Voz e Guitarra; Nathan Borges – 
Bass; Washington Santos - sintetizador, Teclados 
e Voz; Alexandre Gabora – Bateria.
Gravado no Estúdio Latitude Zero Record. 
Direitos Reservados banda Hitchcocks e 
Latitude Zero Record.

https://www.commusica.com.br/portfolio/hitchcocks/
https://www.commusica.com.br/portfolio/hitchcocks/
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HowSelf é uma banda de Heavy Metal brasileira fundada por 
Renan Chiaradia e Regis Andrade em 2017 no estado de SP.
Os dois amigos retornaram depois de alguns anos à música, 
já que se conheceram quando tocaram em uma banda de 
rock nos anos 2000. 

Decidiram criar este projeto com influências de clássicas 
bandas do estilo como Judas Priest e Iron Maiden, mas 
também com elementos modernos, integrando sons 
acústicos e outras referências não tão tradicionais do Heavy 
Metal para não se prenderem apenas em riffs pesados e 
pedais duplos.

Em sua discografia até hoje, lançaram um EP (But...) em 
2020, e quatro singles (Sounds of Destiny, Fire Road, Close to 
Me e Everything or Nothing). 

Durante a pandemia, ao contrário do que poderiam 
imaginar, o grupo cresceu ainda mais, iniciando em festivais 
online como o “Metal no Vale Festival Online 2ª edição” em 
novembro de 2020, “Caio Indica Fest 2” em dezembro, e neste 
ano de 2021 até o momento, já se apresentaram no “Metal 
com Batata Stay Home Festival 7ª edição”, “Bode Metal Fest 
3 Pandemic Archangel” e “Dymm Safe Metal Concert”, este 
último, um festival organizado por um selo de Portugal.

Diante disso, receberam um convite para integrar o line-up 
do primeiro festival organizado pela CoMMúsica. Com essas 
oportunidades a marca HowSelf vai ganhando mais espaço e 
força na cena underground. Alem do HowSelf, o festival ainda 
contará com várias bandas excelentes, enriquecendo ainda 
mais o espetáculo online.

HowSelf conta com apenas dois integrantes 
fixos, justamente o fundador e cofundador, 
e estão trabalhando no segundo EP, já em 
processo de gravação. O EP será conceitual e 
tem previsão de lançamento para 2021. Além de 
outras novidades que estão chegando.

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/
howself/

Ficha Técnica

MY MERCY  
HowSelf -  Gravado em 2020 
Regis Andrade – Vocal / Guitarras
Renan Chiaradia – Baixo / Backing Vocal
Convidado | Niko Teixeira (baterista)
Participação Especial | Markus Mioranzza 
(tecladista)
Técnico de Mixagem – Kadu Alevi
Edição de Vídeo – Bruno Dini
Gravado em Studio Sigma, AudioLab Extreme 
Studio e Container Studio
Apoio de Cat Leap Studios

EVERYTHING OR NOTHING
HowSelf -  Gravado em 2020 
Regis Andrade – Vocal / Violões acústicos
Renan Chiaradia – Baixo / Backing Vocal
Convidado – Caio Gaona (Bateria e percussões)
Participação Especial – Daniel Tassotti (Cello)
Edição de Áudio - Renan Chiaradia
Edição de Vídeo – Weslei Almeida
Gravado (Voz) em Studio Sigma.

Obs.: *Composições feita por HowSelf (Renan 
Chiaradia e Régis Andrade)

https://www.commusica.com.br/portfolio/howself/
https://www.commusica.com.br/portfolio/howself/
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Iniciada na cidade de Juiz de Fora, a banda Ladrão conta com um power 
trio formado por músicos de alto calibre da cena rock nacional: Daniel 
Vitarelli (Bateria,Voz e Programação), Farrah (Guitarra) e Formigão (Baixo) 
da icônica banda Planet Hemp.
Em 2018 lançaram seu primeiro EP intitulado “Demo Cracia”, lançado pelo 
selo Monstro Discos, iniciando uma grande tour pelo país.
Com um som extremamente original e tendo passado por grandes palcos 
como Circo Voador (RJ), Garage Sounds, Rock Sertão (SE), Festival de 
Inverno de São João Del Rey (MG), entre outros, a banda se destaca 
por sua performance sonora ao apresentar linhas pouco exploradas ao 
sintetizar o gênero rock com o Funk/Groove/Mangue Beat e letras ácidas 
que relatam desde a cerveja no bar aos problemas sócio políticos do país.
No ano de 2019 preparam o lançamento de seu terceiro clipe, a segunda 
faixa de seu último EP, “Poesia de Liquidificador”, e um novo material em 
vinil contendo
composições inéditas.
Música, Rock, Política, Liberdade de Expressão e Tecnologia.
“Mãos para o alto, nós somos o Ladrão!!!”

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/ladrao/

https://www.commusica.com.br/portfolio/ladrao/
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Nascido cidade de Guarulhos. Rapper, cantor ,compositor e 
poeta.

Deu iniciou sua carreira solo. No ano de 2016, depois de 
passar por 3 formações cantando em grupos que não deram 
certo .

Decidiu dar início à sua carreira solo, cantando em saraus 
e hoje leva seu trabalho por diversas quebradas, eventos, 
shows em geral, trabalhando com respeito e humildade por 
amor à cultura hip hop!

No ano de 2018 lançou seu primeiro trabalho solo, o ep 
Acumule Sua Mente. Um trabalho que tem 8 faixas com 
produção do produtor kalisch gravado todas faixas na pgk 
Studios transmitindo realidade que acontece no dia a dia das 
periferias mensagem de paz e união e respeito .

Em 2019 lançou seu 2° trabalho solo um álbum com 9 
faixas e titulado “Legado”, que surgiu de um sonho em uma 
que voz vinha perguntar “qual era seu legado que iria deixar 
quando morresse”. Dai surgiu tema do cd “Legado”, produzido 
pelo produtor Kalisch, gravado na PGK Studios, gravado 
Ibotirama Records.

Contém 4 participações nesse trabalho: A do rapper 
Lindomar 3l, a do cantor e produtor Kalisch a cantora Nat 
Santiago, do rapper e empresário João Bazilio.

Apoios rádio Black Sampa, jp prod ,Ibotirama records,noiz 
produções,jn cesta básica

Com seu rap protestante, passando a realidade das 
periferias, lutando pelo povo que não tem voz no meio 
dessa sociedade que vale o que tem, protestante contra os 
governantes corruptos que vivemos em tempos atuais, pois 
enxerga como o rap mudou seu jeito de agir, de pensar e 
como agradecimento ele vem salvando vidas, através de suas 
canções .

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/mano-t/

Letras

PERIFERIA EM DRAMA
Letra: Mano T
Produção:kalisch
Mix e master kalisch
Faixa 8 do ep Acumule sua mente

Mano T MC me apresento,
Aqui periferia não me escondo sou verdadeiro .
Assim cresci até hoje estou aqui tem que saber 
chegar
tem que saber sair
Aqui é periferia violência todo dia para quem vive
aqui todo dia são assim pessoas do bem 
pessoas
do mal Fuja do Mal irmão isso não tem razão 
razão
para viver assim vidade loucura continua desse 
jeito
será o seu fim parei para pensar reflita o que 
quer
buscar Conquista nessa vida dinheiro carro isso 
é bom
conquiste o seu sem atrasar o do próximo vai na 
lutar
entre no ringue Não fuja da disputa conquiste os 
seus
objetivos essa batalha você pode vencer lute 
com
louvor Não fuja da raia seja forte não basta 
contar com
a sorte se inspirem quem venceu ele também 
sofreu
mas no final venceu siga seu instinto cada um 
tem o
seu não mude a sua história na brevi seu destino 
não
seja um clandestino esse mundo é todo seu A 
vida é
difícil mas com esforço tudo pode mudar

https://www.commusica.com.br/portfolio/mano-t/
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Quem não sonha com grana fazer sua fama grana
todo custo isso tem seu custo veja o Tormento de
quem vive nesse momento passageiro de pura ilusão
quantos exemplos de muito que se afundaram na
lama pensando em ambição dinheiro vida de exagero
momento são cruéis que marca machuca fere o resto
é que se exploda mas não é bem assim não tudo tem
seu Fim tem tudo se acabou e você não ganhou uma
parte da vida você desperdiçou pensando inflamar e
nada conquistou quantos amigos balada só voltava no
outro dia vomitando pela casa amigo de balada tem
vários
Antes só do que mal acompanhado já é já é
Refrão 2 x

MORADORES DAS RUAS
Letra: Mano T
Produção: kalisch
Mix e master: kalisch

Letra música Moradores das ruas
Na Madrugada Fria sinistra somente a lua e seu brilho
para iluminar quantos nas suas jogadas largados
excluídos tratados igual lixo vivendo de migalhas
favores pegando o papelão puxando sua carroça
o dia todo para fazer um troco para uma refeição
perder o sua real identidade suas vidas marcadas
definidas pelas perdas pela indiferença o preconceito
sofrimento nas duas é constante mas cada um tem
uma história mas não para aqueles que passam
apressado nas calçadas todos tenham passado vive
o presente com dificuldade sem saber o que vem
pela frente moram no azul as dormem nos cantos de
alguma Praça de alguma praça
Refrão 2 x
Morador de rua sem teto indigente ou mendigo, por
muitos assim conhecidos mas na verdade esquecidoa
largados excluídos tratados igual lixo igual lixo .
A solidão com certeza deve ser a maior tristeza viver

com indiferença cada um ocupa é meio a 
sociedade
culturalmente daquilo que deve ser evitado 
sobreviver
é difícil a violência constante preconceito a 
miséria
fome triste e atuante o dia a dia nas duas é 
complexo
no frio chega ser até desumano E se fosse você 
que
não tivesse o que comer aonde tomar banho um 
teto
para dormir vamos refletir Abra sua mente para 
que eu
vou te dizer sobre essa triste situação enquanto 
tem
muito ostentando o carrões mansões outros nas 
ruas
revirando lixo para não passar fome morador de 
rua
não é bicho também é ser humano vai ser 
humano
Refrão 2 x
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Manttra: rock com DNA de Brasília
A sonoridade empolgante e contemporânea das canções traz 
novas cores e texturas para a música de Brasília.
A Manttra (Brasília – DF) iniciou suas atividades em 2018 
e, bebendo direto do DNA do rock brasiliense, busca aliar 
lirismo e liberdade para criar uma atmosfera sonora aberta a 
representação do mundo contemporâneo, cheio de belezas e 
desespero.
O discurso e som se unem como uma viagem complexa 
alimentada pelas referências musicais dos 3 integrantes, 
todos trintões e órfãos do caldo cultural dos anos 1990.
A produção da banda é recente e conta com 4 singles, todos 
produzidos e lançados de forma independente: Cachorro 
do Mato (2019); Adeus Brasília (2020); Noites dos Sonhos 
(2020) e Um Lugar no Cerrado (2021).
O público já pôde se empolgar com essas canções em 
execuções ao vivo realizadas em festivais na consagrada 
casa de shows Toinha Brasil Show – um importante lugar de 
cultura Rock do DF responsável por trazer a Brasília bandas 
como Nazareth, Scalene, Angra, Lobão, Blaza Bayley, Scotta 
Stapp, The Systers of Mercy e muitas outras do cenário 
nacional e mundial.
O single “Um Lugar no Cerrado”, lançado em março de 2021, 
juntamente com o primeiro Webclipe da banda, alcançou 
um número expressivo de visualizações nas redes sociais 
e trouxe boa resposta do público; sendo, ainda, incluído em 
rádio na capital federal e em web rádio norte americana e 
francesa.
Atualmente, a banda está gravando as canções que vão 

compor o “A Viagem de Ulisses”, primeiro álbum 
de estúdio do grupo, que deverá ser lançado em 
2022.
Manttra é formada por Leonardo Neves (vocal e 
guitarra), Luiz Gusmão (baixo) e Cau Delvechio 
(bateria).

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/
manttra/

Letras

CARNE FRACA
Letra: Leo Neves
Correr não
faz Nenhum sentido
As sombras te atraem
Para fazer tudo de novo
Carne fraca
Mostre onde sangra
Quem é você?
Quem é você, um ditador?
Vivendo atrás
De um breve fascínio,
Que sempre quer mais
Prazer e delírio
Carne fraca
Mostre onde sangra
Quem é você?
Quem é você, um ditador?
“Querer” é o sinal,
Perdeu o domínio
Para um vício fatal,
O seu assassino
Carne fraca
Mostre onde sangra
Quem é você?
Quem é você, um ditador?

W3
Letra: Leo Neves
A mesa grande está posta
Com verdades indigestas
Que apertam a garganta
E destroem o amor que resta
E a menina que brincava
Com pedaços do destino
Hoje se perde nas respostas:
“É melhor viver sozinho”.
Carinho, sou livre
Para ter, um pouco de sexo à noite.
Às vezes ela sente frio
O seu corpo é um vazio
De terror e lucidez
Na avenida W3
Quer comprar uma breve fuga
O mal espreita na penumbra
Ódio é parte da sua vida Beijo, navalha e a ferida
Carinho, sou livre
Para ter, um pouco de sexo à noite.
A sala com bromélias mortas
Ela nua atrás da porta
Quer dividir todos segredos
Sentir prazer e nenhum medo
A pele exala um sabor
De quem (se) deitou e quer gozar
Esquecer do que passou
Para um, em dois, se eternizar.
Carinho, sou livre
Para ter, um pouco de sexo à noite

https://www.commusica.com.br/portfolio/manttra/
https://www.commusica.com.br/portfolio/manttra/
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Phantom de Las Kallez (Compositor e Improvisador), Toaster 
(Vocal Jamaicano), BeatMaker (Produtor de Instrumentais) 
e Poeta, é co- fundador e integrante do antigo e renomado 
grupo Andrômeda desde o inicio da século 21 (meados do 
ano 2000). Residente da Zona noroeste de Sampa (Jaraguá), 
músico versátil (compõe no dialeto Patois –Jamaicano, 
Ingles, Español, além de seu idioma raiz a língua Portuguesa), 
e ao passar dos anos vem se destacando de forma impar 
na cena musical que vem crescendo ordenadamente ao 
passar dos dias e mostrando ainda mais a força de forma 
independente. Com sua forte expressão musical e voz 
inconfundivelmente grave, desenvolve diversos trabalhos 
na área musical com grande êxito. Até então havia 
desenvolvido apenas trabalhos pequenos em parcerias 
com outros músicos, em 2005 junto com o produtor Indião 
(que compunha o grupo Andrômeda também), lançaram 
seu primeiro trabalho, CD intitulado como ‘’Boca do Lixo 
Volume 1’’ (coletânea com diversos MC’s), trabalho que 
continha músicas que abordava o cotidiano da metrópole 
paulistana junto ás questões sociais e o paradoxo que 
afrontamos quando vivemos em uma cidade que cresce 

desordenadamente que nem São Paulo.
Depois de ter desenvolvido este primeiro 

trabalho foi convidado por DJ KL JAY do grupo 
de rap Racionais MC’s a participar do CD e DVD 
Rotação 33 (Fita Mixada), disco que conta com a 
participação de diversos mc’s da nova escola do 
rap nacional até então naquela época. Com este 
projeto participou de diversas apresentações 
circulando por diversas cidades do interior de 
São Paulo e também outros estados brasileiros. 

Logo após, foi convidado a participar da 
coletânea de rap chamada Villa MixTape que 
promovia o encontro entre diversos mc’s e 
contou com a ilustre presença musical de 
Killarmy (integrante do grupo nova-iorquino WU-
Tang Clan, um dos maiores e melhores grupos 
de rap de todos os tempos).

Participou de programas musicais como o 
Manos e Minas da TV Cultura, Negros em Foco 
Canal 9 NET, no DVD Tudo. Nosso produzido 
pelo escritor ToniC, documentário que conta 
com a presença ilustre de pessoas como 
LULA, Danny Glover (hollywoodartist), Imortal 
Technique e DeadPrez (Rappers radicados em 
NY), Mano Brown, Criolo Doido dentre outros 
nomes influentes no planeta.

Em 2011 em parceria com outros MC’s lançou 
o CD intitulado Jurassicamente Contemporâneo 
que resulta em uma nova formação promovida 
pelo selo Boca do Lixo Produções, o coletivo 
musical chamado Dragões de Komodo. Trabalho 
quem vem conquistando enorme espaço no 
mercado fonográfico, ou seja, uma união de 
MC’s que traz até os ouvintes um som carregado 
de timbres pesados, grooves e ideias atuais 
dando uma nova cara original e autêntica ao rap 
brasileiro. 

Em 2018 lançou seu EP intitulado ‘’BE 
Yourself’’ e 2019 seu novo disco que intitulado 
‘’Dias Melhores Virão’’,em 2020 lançou dois 
álbuns, em junho ‘’Affirmation’’ com 8 faixas 
cantadas em inglês e o romântico álbum 

‘EROS’’ que embalou o coração dos românticos, 
sem esquecer da sua obra maior, o livro ‘’AS 
RUAS DILUIDAS EM RITMO E POESIA’’ que 
ganhou grande destaque literário na poesia 
de rua. O seu no primeiro semestre de 2021 
foi seu novo álbum intitulado ‘’ELOQUENTE’’  
que conta com a participação de diversos 
produtores e também de músicos renomados 
da cena urbana underground, disponível em 
todas as plataformas digitais este álbum veio 
pra estruturar ainda mais ideologicamente o 
movimento hip-hop e suas vertentes.
 

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/
phantom-dk/

Ficha Técnica
01 - pon di mic
letra: phantom
insrumental (dr. dre - nwa)

02 - pout pouri (cabeça vertical - piratas)
letra : phantom
instrumental (indião)

https://www.commusica.com.br/portfolio/phantom-dk/
https://www.commusica.com.br/portfolio/phantom-dk/
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[PS Carvalho – Paulo Sergio Oliveira de Carvalho] Engenheiro 
civil doutor, professor, funcionário público federal da UFPB, 
cantor e compositor paraibano (João Pessoa/PB) que divide 
seu tempo entre três paixões: família, docência e a música. 
Lançamentos mais recentes em 2021, singles: ESTAVA 
ESCRITO (feat Carolina Frozza), VELHA CANÇÃO (feat com a 
banda Guarda Chuvas) e MENOS VALIA. Álbum mais recente: 
ALÊ RÁ, que significa “abrir caminhos”. Sua discografia atual 
conta com 41 (quarenta) músicas 100% autorais, exceto 
Velha Canção, distribuídas em 17 publicações.

O repertório de PS Carvalho é composto por canções 
de letras marcantes com temas cotidianos, nos principais 
estilos MPB, Pop Rock e Rock. Além das canções existem 
vários videoclipes disponibilizados no seu Canal 

PS Carvalho no YouTube. Criador do podcast 
CURIOSIDADES MUSICAIS E TECNOLOGIA com base no 
Spotify e que já está sendo veiculado em várias rádios pelo 
Brasil. Criador e apresentador do programa RESON NCIA 
MUSICAL, aos sábados, ao vivo, a partir das 12h, na Rádio 
Porto Dourado

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/ps-
carvalho/

Letras

SOCIEDADE ESQUIZOFRÊNICA - PS 
CARVALHO/2020
Eu canto a diversidade e prego o discurso 
construtivo
 
Estamos vivendo tempos sombrios
A sociedade entrou num transe esquizofrênico
Por isso eu digo uh uh uh
 
O mundo é mundo
Não tem fronteiras
Não importa a cor de sua bandeira
 
Os valores mudaram de cores
O que era errado agora virou certo
No lugar do respeito se faz uso da provocação
 
O mundo é mundo
Não tem fronteiras
Não importa a cor de sua bandeira
 
As diferenças sempre existirão
Conviver não é fácil
Uma sociedade leva tempo para aceitar
Novas regras de convívio
Isso mostra que sempre teremos
 
Conflitos
 O mundo é mundo
Não tem fronteiras
Não importa a cor de sua bandeira

DELÍRIOS - PS CARVALHO/2019
Escuto sempre
Aquele grito surdo a me vigiar
Enquanto vejo as ondas do mar
Baterem nas pedras
Baterem nas pedras
Meus delírios e martírios
São piores do que os seus
Quero ver sua mentira esperta
Cruzar as verdades
Que carrego comigo
Que carrego comigo
No calabouço das trevas
Encontrarei uma luz
Pra iluminar
Os meus caminhos
Quanto mais esperto eu fico
Me vem a certeza
Do meu completo
Desconhecimento
Começo a enxergar
Muito mais coisas ao meu redor
Como um náufrago que se agarra
Nas ondas do mar
Pra não se afogar
Pra não se afogar
Por isso eu corro
Fugindo desse medo
Na direção contrária
Desse pesadelo
As marcas dos meus passos
Ficarão no chão
Assim como as lágrimas
Que inundarão esta canção
Assim como as lágrimas
Que inundarão esta canção
Assim como as lágrimas
Que inundarão esta canção

https://www.commusica.com.br/portfolio/ps-carvalho/
https://www.commusica.com.br/portfolio/ps-carvalho/
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A banda teve inicio com os dois amigos de infância (Rafael 
Gregorio e Pedro Lopes), Rafael, por sua vez, desde os 15 
anos de idade, entrou no mundo underground de bandas de 
som próprio sempre tocando sua guitarra em bandas com 
influencias de Rock anos 80, 90 , MPB , Reggae , Soul Music 
entre outros estilos.

Pedro Lopes Mc, compositor, teve uma 
influencia muito forte no Rap, sempre se 
expressando e criando letras com o intuito de 
informar e conscientizar as pessoas com os 
problemas sociais em que vivemos. desta forma 
os dois resolveram unir as forças para criar uma 
banda com uma sonoridade única, a partir deste 
momento nascia a Rarefeito 011.

Com intuito de expressar sua visão sobre o 
caos organizado das grandes metrópoles, a 
Rarefeito 011, teve sua primeira formação no 
início de 2017, com um projeto chamado ‘100 
Rótulos’, e logo lança suas primeiras singles 
intituladas ‘Desordem e Regresso’, e ‘Corrupção’ 
em parceria com a produtora Arizy Music, 
trazendo para a cena underground a mistura do 
rap com o rock’n’roll.

Em 2018, a banda passa a ter uma nova 
formação, dessa vez com o slogan mais 
expressivo, chamado; ‘Informativo Sonoro’ onde 
as letras apresentam temáticas sociais e de 
vivência urbana, transmitindo mensagem de 
protesto, incentivo, educação e cultura.

Aproveitando a brecha da falha educacional 
do estado, a banda resolveu se posicionar 
de uma forma mais áspera em seu projeto, 
intitulado informativo sonoro. Onde as letras 
apresentam críticas e sugestões, de melhoria 
educacional e incentivo ao jovem de todas as 
idades, a buscarem seus ideais através de um 
conhecimento mais profundo, não se limitando 
ao ensinamento básico e falho que o sistema 
nos proporciona. O principal objetivo do projeto 
é abrir a sua mente através da poesia urbana, e 
proporcionar ao ouvinte informações suficientes 
para se posicionar por si só vivendo em 
coletividade.

A banda já passou por momentos importantes 
na sua carreira abrindo shows de artistas 
consagrados, como : Need Naldinho, Negra Li, 
Nação Zumbi, CPM 22.

Em 2020 / 2021 a banda finalizou seu álbum 

de estreia chamado informativo sonoro, onde 
será lançado em todas as midias streaming e 
em forma física em meados de março 2021.

Fez diversos shows pela Fábrica de Cultura/
Catavento Cultura, shows importantes como no 
metrô Sé entre outros.

O último grande trabalho foi uma Live Feita 
para a casa de Cultura São Mateus onde deu 
para resumir o que vem no álbum informativo 
sonoro, com um repertório bem claro e limpo.

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/
rarefeito-011/

Ficha Técnica

Pedro Lopes, Paulistano, vocalista e , compositor 
das letras da Rarefeito 011. Desde 2013 na cena 
da música independente, e em 2017 fundou a 
Rarefeito 011 junto ao amigo e colega de banda 
“Rafael Gregorio”. Autodidata no seguimento, 
escreve e canta aquilo que vive e sente.

Rafael Gregorio, Guitarra, começou sua 
carreira artística aos 14 anos, Desde 2003 
na cena do rock alternativo e autoral. Em 
2017 fundou a Rarefeito 011 juntamente com 
vocalista Pedro Lopes, unindo as referências do 
rock e rap Underground que cada um trazia para 
criar os arranjos e as melodias. Desde então é o 
projeto a que se dedica.

Alê Pereira, baixo, integrou bandas como o 
“Silêncio RC” onde gravou 2 singles (“Velhas 
memórias” e “Préhistória”). Em julho de 2017 foi 
convidado a integrar a “Santo Veneno”, Desde 
junho de 2019 integra o novo time da “Rarefeito 
011” fazendo participações em videoclipes e 
compondo os novos arranjos do Baixo, 

César Balbino, Baterista, Sua inspiração vem 

https://www.commusica.com.br/portfolio/rarefeito-011/
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44 45da música negra, dos tambores ancestrais, passando pelo 
Jazz e se fundindo com o Rap de hoje. Está na cena desde 
os 14 anos, é formado em sonoplastia,.No início de 2019 
assumiu às baquetas da Rarefeito 011. “Através das batidas 
falo quem sou, de onde vim e qual é o meu lugar. Deixa os 
sons dos tambores renovar as emoções e alimentar a alma”.

Wilson Gomes Ribeiro mais conhecido com DJ FROM. Dj 
de bagagem extensa, tocou com artistas conceituados da 
cena do RAP NACIONAL como Xis, De menos Crime, Rincon 
Sapiência. Desde 2020 integra o time da Rarefeito 011.

Letras

LIBERDADE JAZ
O que querem de mim Eu não posso ceder
Eles tem meu suor Meu sangue não vão ter
Nos dividiram só Pra se fortalecer
Pra derrubar menor Depreciar você
Eu já não sei dizer se Sigo na contra mão só
Se algo me faz bem Hoje eu não abro mão
Já não sou mais refém Nem sempre sigo são
Os julgamentos veem mas Digo pra onde vão o
Só digo amem Muitos viveram em vão
Poucos tem a visão Mas se calam também
Decepção resume bem
é só contraversão se empatia tem
Nós deram direitos Mas nem vivo direito
Sirene, preconceito o ar mais rarefeito
E a falta de respeito Não nós representa
Faço fascista engolir seco tio
Eu quero é mais eu só capaz
Essa é nossa voz nos calar jamais
Pro instinto algoz Perturbo a paz
E quem se curvou Liberdade Jaz
Éeeee
Lutar não da mais
Pra quem se curvou
Silencio é sua paz eeee
Luto não da mais
Pra quem se curvou

Liberdade Ja
O que querem de Mim ?
O que querem de Mim ?
Eu não posso ceder
Eu não posso ceder é
O que querem de Mim ?
O que querem de Mim ?
Eu não posso ceder
Eu não posso ceder é
Lutar não da mais
Pra quem se curvou
Silencio é sua paz eeee
Luto não da mais
Pra quem se curvou
Liberdade Já.

CIÊNCIA DO EGO
Vestiram a carapuça com minhas letras
Exponho verdades, usando apenas a caneta
Tipo igual seu presidente
Só que menos recalcado E mais autossuficiente
Quase “selváticamente”
trato os que idolatra os de gravata tipo, 
politicamente
Mano, Político mente, diz que;-
“ideologia Contamina”... Ideologicamente.
Pelo amor Cadê a Lógica?
Vem na retórica se for tentar se explicar
Cadê a lógica? Pra mim:
Tá No mesmo baú que a mamadeira de..
Diz que é soberano, nacionalista
Projeto de tirano, marmita de golpistas
E o outro é um santo e não roubou
pai do Brasil, comprou cigarro e não voltou
Epidemia global
E o estado ataca a mídia em estado de inércia 
total
Não escutem o boçal Vamos ser paciente em 
casa
Pra não ser num hospital

Meu povo sempre passa mal
Enquanto orifício a dentro Adentram, um 
canavial...
Enquanto tu não aprender, que político 
TRABALHA PRA VOCE!!
Eles trampa é pra você!
Eu observo;
Carreata de importado
Em prol de abrir os comércio
Eu observo;
O mundo inteiro alertando e vários besta 
controverso..
Eu observo;
Pessoas morrendo politizando o processo
Eu observo;
O ego falando mais alto que a ciência, é 
retrocesso
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Santo Veneno é uma banda de rock and roll da Zona Leste 
de São Paulo. Na estrada desde 2009, a banda conta com 
3 álbuns lançados, disponíveis em CDs e nas principais 
plataformas digitais. O seu quarto álbum (O Grande Irmão), 
já está Finalizado e será lançado em todas as mídias no 
segundo semestre 2021. Já se apresentou em diversos 
palcos por São Paulo e Região Metropolitana, entre bares, 
Céus, Praças e Ruas.

Uma banda que incendeia pista, Santo Veneno chega com 
Rock and Roll com muitas influências do Hard Rock e do 
Blues.

As letras abordam temas do cotidiano de uma grande 
cidade, às vezes com críticas raivosas e outras vezes com 
sarcasmo e humor.

O show é bem eletrizante com performances envolventes, 
que levam o público a dançar e cantar as músicas do já vasto 
repertório autoral.

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/santo-veneno/

Ficha Técnica

Eri Rocha - Vocal.
Dé Monteiro - Guitarra e Vocal.
Alê Pereira - Baixo.
Monna - Bateria.

Letras

CIDADE NUA 
Mamãe um dia me falou 
Fique longe do terror 
Menino solto na rua é perigoso 
Um conselho nem sempre é bom 
Mas dispensá-lo pode ser ruim 
Porque um garoto solto na rua é perigoso 
Na madrugada a cidade é nua 
Garoto solto na rua 
Mamãe um dia me falou 
Pra eu viver sempre ocupado 
Cabeça vazia é oficina do diabo 
Viver tão louco pode não ser bom 
Mas ser careta pode ser bem pior 
Porque a loucura sempre confunde a sabedoria 
Na madrugada a cidade é nua 
Garoto solto na rua

O GRANDE IRMÃO
Nas ruas, nos ares no elevador
No telefone móvel nos vagões do metrô
Nada escapa à mira do olho que tudo vê
Não há lugar suficientemente seguro
Você pode ser visto até no escuro
Não há barreiras pro olho que tudo vê

Cuidado o grande irmão te vigia
Você está sendo filmado, sorria

O grande irmão está sempre olhando pra você

Nas ruas, nos ares, no elevador
No telefone móvel, nos vagões do metrô
Nada escapa à mira do olho que tudo vê
Cada movimento seu é monitorado
Cada passo seu pode ser rastreado
Esse ´´o trabalho do olho que tudo vê

Cuidado o grande irmão te vigia
Você está sendo filmado, sorria

O grande irmão está sempre olhando pra você

https://www.commusica.com.br/portfolio/santo-veneno/
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Trio musical de Teresópolis, Rio de Janeiro que mistura Rock 
com música eletrônica.

Seus componentes atuais são: Mauricio Gielman (Voz); 
Matheus Muniz (Guitarra) e André Lourenço (bateria).

O COMEÇO (A primeira formação)
O Stereoshake foi formado em 2017 por Mauricio Gielman, 

Vinícius Fernandes (guitarra e programações) e o compositor 
Guito Lua. 

Com apenas dois meses de formação, a música «On Your 
Face», antes mesmo de ter sido oficialmente lançada, já havia 
sido executada na maior emissora de TV do Brasil, a Rede 
Globo e também no Rio Open, o maior evento internacional de 
Tênis disputado no Brasil.

No ano de 2018 veio “At the End of Summer” e “Hey Listen!”, 
que ganhou boa visibilidade em diversos sites especializados 
em música. No final deste mesmo ano lançaram “When I 
Connect With You”. Este Single, diferentemente dos outros 
que chegaram ao público acompanhados de videoclipes, 
ganhou um simpático Lyric Video em Stop Motion. 

Em janeiro de 2019, o Stereoshake chega com o Single 
“Don’t Kill a Hero” e um Anime Music Video (AMV) que faz 
a cabeça de produtoras e fãs do universo Anime. Este é o 
primeiro single sem a participação do compositor Guito 
Lua. 

TOM SAWYER (A segunda formação)
O atípico ano de 2020 trouxe “Tom Sawyer” do trio 

canadense Rush para a discografia do então, agora duo, 
Stereoshake. Autorizados diretamente pela editora brasileira 
representante da banda canadense, o Stereoshake lançou 
em junho de 2020 uma versão cheia de personalidade 
para a canção original, prestes a completar 40 anos de seu 
lançamento. Esta música também consta com um videoclipe!

DIAS ATUAIS (A terceira formação)
Após o lançamento de “Tom Sawyer” ocorre uma mudança 

na formação do Stereoshake. O guitarrista e produtor 

Vinícius Fernandes passa a se dedicar somente 
à produção das músicas e eventualmente em 
participações especiais ao vivo, entrando então 
em seu lugar o guitarrista Matheus Muniz e 
ainda o baterista André Lourenço. Assim, o duo 
passa a ser um power trio.

O Stereoshake encontra-se em estúdio 
preparando o primeiro feat. de sua carreira. 
Aguardemos as boas novas!

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/
stereoshake/

Ficha Técnica

Videoclipe para o Festival
- Produção: Mauricio Gielman 
- Edição de imagens: Mauricio Gielman e 
Matheus Muniz
- Mixagem do áudio: Vinícius Fernandes
- Locação: Hotel Bel Air – Teresópolis/RJ
- Músicos: Mauricio Gielman (vocal); Matheus 
Muniz (Guitarra) e André Lourenço (Bateria)

ON YOUR FACE
- Letra e música: Mauricio Gielman, Vinícius 
Fernandes e Guito Lua

DON´T KILL A HERO
- Letra: Mauricio Gielman
- Música: Mauricio Gielman e Vinícius Fernandes

https://www.commusica.com.br/portfolio/stereoshake/
https://www.commusica.com.br/portfolio/stereoshake/
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DON’T KILL A HERO
Stop the world ‘cause i want out!
Does this guy really deserve these lights?
We may have something more to say 
Thank you, but i do not want your mites

Wrong concepts for the right
This must be a joke, don’t waste your time 
Cybernetic amplitude for news
Report!
 
Don’t kill a hero, there’s a light in the dark
A spark of hope in this starless night
Don’t kill a hero, it’s not a game to restart
There is no second chance for you to try 
Solo:

Wrong concepts for the right
Stand up against it all, do not be blind
Cybernetic amplitude for views
Show up!

Don’t kill a hero, there’s a light in the dark
A spark of hope in this starless night
Don’t kill a hero, it’s not a game to restart
There is no second chance for you to try 

Don’t kill a hero, it’s a flash in your mind
Maybe the chance is right here, right now
Don’t kill a hero, there’s no key to restart
Amplify your heart, your thoughts can fly

ON YOUR FACE
There´s no need to be someone else, babe
There´s no need to be the best guy
You don´t need to be a fake face on your page
There´s no need to be a pop star

All things should be a little different
Girls need love not your fast car 
Hey, you don’t need to hide, get off this way
Feel your heart, you may go far

Feel the sunshine on your face (4x)

There´s no need to be someone else, babe
There´s no need to be the best guy
Hey, you don’t need to hide, get off this way
There´s no need to be a pop star

Well, it may be a little hard, but 
Soon, you will see the reward
What the hell are you doing? Break these chains!
Decisions make the difference

Feel the sunshine on your face (4x)

What are you now? 
Where are you now, friend? 
What are you now?

Do what you want
Just be yourself, try the truth, be free!    
Do what you want 
Just be yourself, try the truth, be free!
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TEMPO REI é uma banda influenciada pela paixão à música 
e pelas possibilidades dos gêneros musicais que brotam 
nos estilos de música brasileira a partir do Maracatu, Frevo, 
ljexá, Bossa Nova entre outros estilos - sendo esta, a base 
da sonoridade da banda. Estão presentes o Jazz e o Rock 
que caminham juntos nas interpretações de cada músico. A 
banda é formada por Aprígio Berth nos vocais, André Barros 
na guitarra, Maurício Figueiredo no contrabaixo e Reinaldo 
Pestana na Bateria e Percussão. As improvisações fazem 
parte do processo musical com sonoridade aberta como 
forma de cada músico interagir com seu instrumento. A 
proposta do Tempo Rei é integrar a realidade do mundo atual 
nas artes plásticas, fotografia e vídeo, além da música. 

Gilberto Gil, considerado um embaixador cultural único não 
só no Brasil, mas em vários países, inspirou e influenciou 
cada integrante da banda com suas harmonias tão 
particulares, sua vasta e abrangente obra musical, marcando 
a história da música popular brasileira com seu pensamento 

crítico e ideológico. O nome TEMPO REI foi 
escolhido de um seus grandes sucessos, 
originário de sua composição de 1984, onde 
todos os integrantes são fãs. 

REI: É cada compositor que nos influenciou e 
também o público que nos escuta. 

TEMPO: É quem conduz a história contada 
pela experiência musical que cada integrante 
traz em sua bagagem. 

O nome TEMPO REI é a experiência musical de 
cada integrante através da arte, sendo esta no 
passado ou presente. Os compositores que nos 
influenciaram são os mesmos que nos guiam 
para conquistar o nosso público que são os 
verdadeiros reis. Até porque, só o tempo dirá. Os 
temas como indignação, consciência, emoção, 
prazer, esperança, escolhas estão ligados aos 
gêneros musicais acolhidos e apresentados pelo 
TEMPO REI. Versos como Certeza do Mundo, 
canções mais diretas como Giro do Tempo 
e a canção de emoção Momento Único, são 
assinadas por Reinaldo Pestana.

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/
banda-tempo-rei/

Ficha Técnica

Música: Certeza do Mundo
Banda: Tempo Rei
Compositor: Reinaldo Pestana
Realizado no Centro da Música Carioca Arthur 
da Távola
Aprigio Bertholdo - Voz
Enzo - Guitarra
Maurício Figueiredo- Baixo Elétrico
Reinaldo Pestana Pestana - Bateria e Percussão
Renato Catharino - Teclado e Piano

https://www.commusica.com.br/portfolio/banda-tempo-rei/
https://www.commusica.com.br/portfolio/banda-tempo-rei/


54 55Música: Quem Me Dera
Banda: Tempo Rei
Compositor: Reinaldo Pestana e Aprígio Berth
Aprigio Bertholdo - Voz
Enzo - Guitarra
Maurício Figueiredo- Baixo Elétrico
Reinaldo Pestana Pestana - Bateria e Percussão
Renato Catharino - Teclado e Piano
Realizado no Centro da Música Carioca Arthur da Távola

Letras

CERTEZA DO MUNDO
Quero ver a certeza do mundo
Quero ver este mundo girar
Quero ver a certeza da vida
Quero ver a certeza no ar

O que vocês esperam de um tempo
O que vocês esperam de um comando
O que vocês esperam de um mundo
Um mundo melhor e menos sujo?

O que te faz crer na esperança
O que te faz crer na elegância
O que te faz crer que a consequência
A torne melhor e mais pura?

O que te faz pensar quando se pode
O que te faz pensar quando se quer
O que te faz pensar na inconstância
Te faz acreditar no que se é?

O que você deve se perguntar
O que você deve se ajudar
O que você deve acreditar
Que a prova do interesse está no ar?

Por quê?

Quero ver a certeza do mundo

Quero ver este mundo girar
Quero ver a certeza da vida
Quero ver a certeza no ar

Nós somos cidadãos de um mundo velho
Incautos de razões e de conflitos
Não percebemos exatamente o que nos guia
Não temos prazer em nos explicar

Só ditamos nossa verdade absoluta
Só queremos o primeiro eu até o último - Eu!
Só reconheço o que interessa
Essa é a preguiça, ela está onde está

Presente no dia a dia
Presente na agonia
Presente em sua vida
Ausente em se explicar, então?

Vamos direcionar as nossa vidas
Vamos desejar um algo mais
Vamos caminhar em passos juntos
Vamos viver os dias na paz.

Por quê?

Quero ver a certeza do mundo
Quero ver este mundo girar
Quero ver a certeza da vida
Quero ver a certeza no ar
Tudo bem?
Por favor me confirme se recebeu os e-mails, 
abraço.

QUEM ME DERA
Quem Me Dera

Quem me dera que sempre fosse assim
De passos tranquilos sem tropeços, sem fim
Quem me dera que nada me enfraqueça
Agora estou vivendo uma verdade com certeza

Acho feio que isso tudo não seja realidade
Pois viver já se tornou mais uma coisa à parte
Violência na cidade, fome na televisão
Essa rotina me enoja
O que fazer da solidão
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A Town Mania é uma banda de Rock Alternativo, formada 
no ano de 1999 na cidade de Mário Campos/MG. “O Amor” 
é o primeiro álbum da banda, lançado em 2015 de forma 
totalmente independente, contendo 11 faixas autorais. 

A discografia da banda ainda tem mais três singles: “Bem 
Pertinho de Você”, “No Fim”, “Poucos Tem Coração” e o 
mais recente trabalho o EP “Uns Pelos Outros” com 4 faixas 
lançado em fevereiro de 2020 na plataforma Selo Virtual. 

Atualmente a banda está em estúdio preparando o novo 
álbum, ainda sem título e previsão de lançamento, mas 
pretende relançar todos os trabalhos anteriores em todas as 
plataformas digitais.

A Town Mania é formada por:
César – Voz, violão e guitarras 
Ivan – Contrabaixo 
Douglas – Teclados, guitarra base e voz 
Leo – Bateria 

Portfólio

https://www.commusica.com.br/portfolio/town-mania/

Ficha Técnica

Música: Poucos Tem Coração 
Intérprete: Town Mania
Composição: César Rodrigues
Gravação: Estúdio Mademusic - Mário Campos, 
Minas Gerais/MG.
Violão e Voz: César Rodrigues
Guitarra e Voz: Douglas Rodrigues
Produção: Town Mania
Ano: 2021

Música: Sol A Sol
Intérprete: Town Mania
Composição: César Rodrigues
Gravação: Estúdio Mademusic - Mário Campos, 
Minas Gerais/MG.
Violão e Voz: César Rodrigues
Guitarra e Voz: Douglas Rodrigues
Produção: Town Mania
Ano: 2021

Letras

POUCOS TEM CORAÇÃO
Amigos não são mais amigos
A casa virou esconderijo
Dou tudo pra ser esquecido
Pra caminhar, sozinho em busca do sonho
Que eu escolhi
Pra realizar
Que eu quase esqueci
Depois de lhe contar
Então, fugi
Pra dentro de mim e a voz
Que chama por mim é a voz
Do meu coração
Que diz
Parceiros pra se lutar
São poucos a se encontrar
Poucos tem coração

Então, fugi
Pra dentro de mim e a voz
Que chama por mim é a voz
Do meu coração
Que diz
Parceiros pra se lutar
São poucos a se encontrar
Poucos tem coração
Então, fugi
Fugi
Então, fugi
Fugi
Fugi

SOL A SOL
Querem no liquidar
Passo a passo
De ano em ano
Sol a sol
Tem gente que se perdeu
Agora é lixo que ninguém mais recolheu
Esquecem de Deus
Sempre alguém quer brincar
De manipular vidas humanas
Mentes insanas
Que esquecem de Deus

Que traz a solução
Sempre quando a gente sente medo
Que traz o Seu perdão
Mesmo pra quem usa o Seu nome em vão

Querem nos liquidar
Nos manipular
Mas querem nos liquidar
Nos manipular

Mas sempre existirá o velho sol
Pra iluminar

https://www.commusica.com.br/portfolio/town-mania/
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VM Rock é uma banda autoral de rock que trabalha em 
suas letras mensagens de valorização à vida. Fundada por 
Augusto Máximo e Sergiomar Jr em 2014 na cidade de 
Macapá (Amapá), mas só iniciou a publicação de trabalhos 
em 24 de agosto de 2017, começando também com sua 
agenda de shows e projetos sociais em espaços públicos. 
Seu nome trata-se de uma proposta rejeitada de título 
escolhido para um álbum, o primeiro EP deveria ser chamado 
de “Volume Máximo”, fazendo um trocadilho com o nome do 
vocalista e idealizador do projeto, Augusto Máximo. Apenas 
em 2018 que ao nome foi acrescentado “rock”, no intuito 
de diferenciá-la de demais artistas ou grupos artísticos 
com o mesmo nome. A banda estreou suas atividades 
com a música “1 Co 13”, tendo mais de mil visualizações 
no primeiro mês de seu vídeo de lançamento no Youtube e 
chegando a tocar em rádios no sudeste do país, como por 
exemplo a rádio Graviola  (Rio de Janeiro), no programa para 
bandas de rock “Mundo Independente”.

Portfólio
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Ficha Técnica

MÚSICA: 1CO13
Letra: Augusto Máximo
Arranjo: VM Rock

MÚSICA: AMANHÃ
Letra: Augusto Máximo
Arranjo: VM Rock
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