
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO   

 

   O INJÚRIA é um Power Trio formado em 2018 que traz em seu repertório 

músicas de autoria própria no estilo Heavy/Thrash Metal numa linhagem Old 

School. A banda é destaque na cena Underground por ter em sua formação, 

integrantes com apenas 15 anos de idade e por trazer ao metal sonoridades, 

culturas e letras de vários lugares do mundo, como o chorinho (Brasil) e o Jazz 

(Estados Unidos). Em 2018 lançaram o seu primeiro disco de estúdio que foi 

produzido por Daniel Bonfogo e intitulado ‘End Of Times’. O álbum conta com 

07 músicas todas compostas e registradas por Leonardo Pais (Guitarra/Vocal) e 

foi muito bem elogiado por grandes artistas de bandas como: Krisiun, 

Claustrofobia, Hellish War, Silas Fernandes, Divide, dentre outros. Além 

disso, recebeu no final do ano de 2018 o prêmio de um dos 150 melhores 

álbuns da América Latina eleito pelo site chileno /Headbangers Latino 

America, um dos mais conceituados sites da cena Metal Extremo. Recentemente 

lançaram um novo single, o qual foi intitulado ‘Filthy World’, e também já está 

alcançando uma posição de grande respeito na cena underground, apesar de tão 

pouco tempo de lançamento. 

 

   Com a boa repercussão do disco apareceram vários shows, no que 

proporcionou a banda conhecer e dividir palcos com grandes nomes da música 

brasileira e internacional, e em diversos tipos de eventos. Com um desempenho 

extremamente profissional e agressivo, começaram a surgir as boas críticas pelos 

artistas citados anteriormente, os mesmos ficaram impressionados pela qualidade 

exercida por estes garotos, pois além de pródigos a banda já levava uma 

produção e padrão de qualidade aos shows incrível, na qual sempre foi 

acompanhada e gerida pelo pai de Leonardo, Fred Pais. 

 



MEDIA 

 

SITE OFICIAL DO INJÚRIA: https://injuriametal.com 

 

HATRED OFFICIAL VIDEO: https://youtu.be/XKkOBCaRE7E 

Vídeo clipe produzido de forma 100% independente pelo INJÚRIA. 

 

THE OTHER SIDE (Official Video Clipe): https://youtu.be/jtI-70PgVpw 

Primeiro trabalho em vídeo da banda. Lançado com outra formação. 

 

FILTHY WORLD (Official Lyric Vídeo): 

https://youtu.be/WFp5o2i1xZg Filthy World é o nosso single 

recentemente lançado. 

 

 

Album completo End Of Times: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcjvqR-

FxZzQmwPjRV8M3UAtGlxisKtsa 

 

Entrevista no programa Lado B – O lado bom do Rock: 

https://youtu.be/IA88D5pcOHg 

 

Entrevista com a BandNest: 

https://www.instagram.com/tv/CBMSN4wgUaU/ 

 

Materiais de Imprensa:  

https://mm.tt/1547151401?t=D3JTgMwd41 

 

INJÚRIA on Spotify:  

https://open.spotify.com/artist/6p0bP6LfWhWiQvW5s7W14O 

 

INJÚRIA on Palco MP3:  

https://www.palcomp3.com.br/injuriametal/ 

Estamos como destaque há mais de oito meses nessa plataforma digital, 

duas de nossas músicas está na lista das mais tocadas na seção Heavy 

Metal, estando no ranking top 10. Para conferir basta entrar na seção Heavy 

Metal do site https://www.palcomp3.com.br/mp3/heavy-metal/ 

 

 

Facebook Page: https://m.facebook.com/InjuriaBand/?ref=bookmarks 

Instagram Page: https://www.instagram.com/injuriametal/ 
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PRÊMIOS/CLIPPING 
 

2018 

 O álbum de estúdio End Of Times foi eleito um dos melhores da América 

Latina por meio de votação no site chileno 

http://headbangerslatinoamerica.com/ 

 

 Lançamento do vídeo clipe The Other Side alcançando mais de 1.7K de 

visualizações em todo o mundo https://youtu.be/jtI-70PgVpw 

 

 Lançamento do álbum End Of Times alcançando aproximadamente 500 

cópias físicas vendidas e 15K cópias via Streaming vendidas/escutadas 

e/ou disponibilizadas em todo o mundo. 

 

 Releases feitos por grandes sites como Morticínio Produções e Arte Metal. 

 

 Entrevista feita pelo programa Angela e Você. 

 

 

2019 

 Abertura do grande show do Hellish War realizado em Campinas no 

Garage Bar alcançando cerca de 200 novos ouvintes 

https://youtu.be/w0IE4Q67Kh8 

 

 End Of Times Tour 2019 

 

 Foi a banda mais votada no Segundo Concurso de Bandas Autorais de 

Cerquilho 2019, alcançando o 1º lugar com exatamente 526 votos. 

 

 Ficou em terceiro colocado no Segundo Concurso de Bandas Autorais de 

Cerquilho 2019, por escolha de jurados. 

 

 Entrevista feita pelo grande site Raro Zine  

http://rarozine.com.br/2019/07/15/fimdostemposinjuria/#respond 

 

 Abertura do grande show do Claustrofobia em Campinas realizado no dia 

20 de Outubro na Casa Rock; e em Leme no dia 10 de novembro no 

Kaiowas M.C.  

 

 Banda de metal mais tocada na plataforma digital Palco MP3 durante 

quatro meses consecutivos https://www.palcomp3.com.br/mp3/heavy-

metal/ 
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2020 

 

 Lançamento oficial do single FILTHY WORLD em todas as plataformas 

digitais, alcançando maior destaque na plataforma PALCO MP3 

 

 Lyric Vídeo produzido para a música Filthy World alcançando grande 

posição na cena Underground, inclusive bem elogiado por bandas como 

Claustrofobia, Woslom, Deathgeist, entre outros. 

 

 FILTHY WORLD BR TOUR 2020 

 

 Playlist ‘Playthroughs’ 
https://www.youtube.com/watch?v=qkhPdaO2qqQ&list=PLcjvqR-

FxZzRV8V5RRO4thZ54CdkpKvhf 

 

 New Songs https://youtu.be/JZZlLojXxgI 

 

 Resenhas feitas em diversos blogs e sites sobre o lançamento de FILTHY 

WORLD, sendo alguns deles: 

  

                   Metal Punk News: https://bit.ly/3bVhFDk 

                   Portal do Inferno: https://bit.ly/2UZ60NF 

                   Arte Metal: https://bit.ly/2HxDRW2 

 

 Injúria na Alemanha https://bit.ly/36A2L4K 

 

 Injúria no México https://bit.ly/3olwaWq 

 

 Entrevista em diversos sites, blogs e canais: 

 

        Roadie Metal:  https://bit.ly/36Eylym       

        Comando Noise: https://bit.ly/2VxbPAO 

        Mais: https://bit.ly/2JK888x 

 

 INJÚRIA entra para a assessoria de imprensa Roadie Metal 

http://roadie-metal.com/categoria/bandas/injuria/ 

 

 Lançamento do site oficial do INJÚRIA: https://injuriametal.com 

 

 Lançamento do vídeo oficial HATRED: https://youtu.be/XKkOBCaRE7E 
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FAMÍLIA INJÚRIA  
MÚSICOS: 

 
 

Leonardo Pais (Guitarra/Vocal) (15 anos de idade)                                                       
É o idealizador Do projeto, compositor de todas as  
Músicas do Injúria.  
   
    

 
              

           Leonardo Pais  
  

 
 

Hernani Cunha foi baterista do INJÚRIA  
por dois anos e saiu recentemente  

para seguir outros objetivos em sua vida. 
  

                  
  
              
                  Hernani Cunha 

 
 
 
Lucas Miquelutti (Contrabaixo) (15 anos de idade)                                                 
Possui uma Boa determinação e uma ótima energia                                            
Positiva Proporcionando sempre um bom                                                     
Desempenho e Relacionamento artístico. 
 
 
 
 

 
                                                                                                    Lucas Miquelutti 

 
 

PRODUTOR 
 
 

Fred Pais (pai de Leonardo) está sempre garantindo o bom 
 Desempenho da banda. É um ótimo idealizador de projetos  

E faz parte da produção do INJÚRIA. 
 
 

   
            

 

         Fred Pais 
 

CONTATOS 

Fred Pais - 55 19 99451-7235 

leonardopaisband@gmail.com 

 

Leonardo Pais – 55 19 98967-4674 

leovinicius3211@gmail.com 

 
O documento RELEASE foi criado e registrado por Leonardo Pais.  

Todas as informações aqui contidas são racionalmente verdadeiras.  

Todos os direitos registrados © 
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