
MEDIA KIT



MEDIA KIT

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 no Metal Brasileiro 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). 

APRESENTAÇÃO:



Leonardo Pais é um jovem músico nascido em 

Leme, interior de SP que tem sua vocação pela 

música despertada aos 10 anos de idade. Aos 11 

anos Leonardo começa a tocar em bandas locais e 

a fazer apresentações dentro e fora da cidade. 

Após ter o contato com bandas independentes e 

autorais ele começa a perceber que é aquilo 

mesmo que ele quer para a vida, tendo em mente 

os desafios que iria enfrentar.

Aos 13 anos de idade Leonardo começa a compor o seu primeiro disco autoral, o 

qual mais tarde seria eleito por grandes nomes da música, um dos 150 melhores 

álbuns da América Latina em seu ano de lançamento. 

A composição do álbum foi toda feita por Leonardo, desde guitarras a bateria. 

Após o lançamento do CD, Leonardo reuniu alguns músicos e formou o INJÚRIA.



“Este garoto tem 

mais atitude que 

muitos guitarristas 

por aí. Continue 

firme, você está no 

caminho certo 

Leonardo Pais.”

Thor Moraes, Malta

“Parabéns pelo 

trabalho cara, 

você está anos 

luz a frente que 

muitos.”

Silas Fernandes

MENÇÕES

“O INJÚRIA é uma banda que se destaca 

não apenas por ter integrantes de 15 anos, 

mas também pelo business que eles fazem.

Bruno Costa, diretor do Bandnest



Leonardo já teve a oportunidade 

de conhecer o pessoal do Krisiun

e apresentar o INJÚRIA. Krisiun

sempre foi de grande 

importância para a banda, foi 

um dos primeiros sons do Metal 

extremo que começaram a ouvir.

Na foto: Alex Camargo com o 

End Of Times em mãos!

O mesmo ocorreu em 2018 na vinda 

do Ira para sua cidade em um show, 

o qual Leonardo abriu com uma 

outra banda. Leonardo apresentou 

o INJÚRIA para o Ira e obteve 

grandes elogios do baixista Johnny 

Boy Chaves.

Na foto: Leonardo Pais e Nasi



“Mulecada humilde, faz o corre 

certo, estão no caminho certo!”

Rafael Yamada, Claustrofobia

“Quando vejo o INJÚRIA, vejo 

muito o Claustrofobia no começo de 

tudo! A mesma correria pra dar 

certo!”

Caio D’Angelo, Claustrofobia

“Banda de atitude, não tem medo de 

meter a cara na estrada e fazer 

acontecer. O INJÚRIA é a 

NOVA GERAÇÃO DO 

METAL BRASILEIRO”

Marcus D’angelo, Claustrofobia



Leonardo Pais, criador 

do INJÚRIA, 

compositor principal, 

guitarra/vocal. 

Também cuida do 

Marketing publicitário 

e produção da banda.

Lucas Miquelutti 

é quem cuida dos 

graves do 

INJÚRIA! 

Responsável 

pelas redes 

sociais.

Hernani Cunha 

foi baterista do 

INJÚRIA por 

dois anos e saiu 

recentemente 

para seguir 

outros objetivos 

em sua vida.

Fred Pais, pai de 

Leonardo participa de 

tudo na banda. 

Responsável pela 

produção de eventos, 

mesa de som e 

elaboração de 

projetos. Produtor do 

INJÚRIA

A FAMÍLIA 

INJÚRIA

https://www.instagram.com/leonardopais1990/
https://www.instagram.com/leonardopais1990/
https://www.instagram.com/lucasmiqueluttif/
https://www.instagram.com/lucasmiqueluttif/
https://www.instagram.com/fredpais1990/
https://www.instagram.com/fredpais1990/
https://www.instagram.com/hernani.cunha/
https://www.instagram.com/hernani.cunha/


END OF TIMES [2018] Em 2018 foi lançado o seu primeiro 

disco de estúdio, o qual foi produzido 

por Daniel Bonfogo (Claustrofobia na 

época) 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, CPM 22, Malta, 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.

DISCOGRAFIA

https://www.palcomp3.com.br/injuriametal/discografia/end-of-times/


FILTHY WORLD [2020] 

Em 2020 com um single pronto, 

decidiram entrar em estúdio para 

registrá-lo. Esse contou novamente 

com a produção de Daniel Bonfogo. 

Apesar do tão pouco tempo de 

lançamento, Filthy World já alcançou 

os ouvidos de grandes produtores 

musicais, chegando a receber críticas 

como ‘entra na cabeça e não sai, 

preciso ouvir pelo menos uma vez na 

semana!’ A letra nos fala de uma 

sociedade escrava de Mamom (uma 

figura retratada na bíblia, a qual tem 

seu significado baseado na ganância 

humana). 

https://www.palcomp3.com.br/injuriametal/discografia/filthy-world/


TRÁFEGO

Fonte: Insights Wix – Tráfego por dia (nov. 29 – dez. 29)

Fonte: Insights Wix – Tráfego por horário (nov. 29 – dez. 29)

https://injuriametal.com/
https://injuriametal.com/
https://injuriametal.com/


Páginas mais visitadas

Fonte: Insights Wix – (29 nov. – 29 dez.)



REDES SOCIAIS

FACEBOOK

Fonte: Facebook Insights Injúria Metal (5nov – 2dez)

Fonte: Facebook Insights Injúria Metal (Últimos 7 posts)

Fonte: Pages Manager (5nov – 2dez)

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


INSTAGRAM

Fonte: Instagram Insights Injúria Metal

Fonte: Instagram Insights Injúria Metal últimos 30 dias

https://www.instagram.com/injuriametal/
https://www.instagram.com/injuriametal/
https://www.instagram.com/injuriametal/


Fonte: VidIQ Injúria Metal últimos 28 dias

Fonte: Youtube Studio Injúria Metal últimos 28 dias

YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UC4G-vx6YrrOg8wE5nqcBXWQ/
https://www.youtube.com/channel/UC4G-vx6YrrOg8wE5nqcBXWQ/
https://www.youtube.com/channel/UC4G-vx6YrrOg8wE5nqcBXWQ/


Story 1

Story 2 

Story 3 

Story 4 

Story 5

SKIP RATE STORIES

Dados de jul.2020



308 inscritos
256,3 horas assistidas

10.2k visualizações

Desde janeiro 2018

1.59k curtidas
1.53k seguidores

800 alcances médios por 
publicação

Desde junho 2018

773 seguidores
873 visualizações IGTV

350 alcances médios por 
publicação

Desde março 2019

Nos últimos 30 dias:

33,2 Horas Assistidas
8.130 Alcances
9.312 impressões

Informações de acordo com os insights de cada rede

https://www.youtube.com/channel/UC4G-vx6YrrOg8wE5nqcBXWQ/
https://www.youtube.com/channel/UC4G-vx6YrrOg8wE5nqcBXWQ/
https://www.youtube.com/channel/UC4G-vx6YrrOg8wE5nqcBXWQ/
https://www.youtube.com/channel/UC4G-vx6YrrOg8wE5nqcBXWQ/
https://m.facebook.com/InjuriaBand/?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/InjuriaBand/?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/InjuriaBand/?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/InjuriaBand/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/injuriametal/
https://www.instagram.com/injuriametal/
https://www.instagram.com/injuriametal/
https://www.instagram.com/injuriametal/
https://m.facebook.com/InjuriaBand/?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/InjuriaBand/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UC4G-vx6YrrOg8wE5nqcBXWQ/
https://www.youtube.com/channel/UC4G-vx6YrrOg8wE5nqcBXWQ/
https://m.facebook.com/InjuriaBand/?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/InjuriaBand/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/injuriametal/
https://www.instagram.com/injuriametal/


NETWORKING

Networking nas principais Redes Sociais. 
Utilizamos essas redes para informar nossa 
Newsletter.



Fonte: Palco MP3 Destaques Heavy Metal durante Agosto

Fonte: Palco MP3 insights de julho 2019 à 

dezembro 2020 Injúria Metal

Fonte: Palco MP3 Desempenho da segunda semana de 

Dezembro 2019 Injúria Metal

STREAMING

PALCO MP3

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


Fonte: Spotify For Artists Injúria Metal

Fonte: Spotify For Artists Visão geral 

Injúria Metal

SPOTIFY

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


5.9k Plays
89 ouvintes mensais
2.2k Plays em apenas 

uma música
Desde julho 2019

994 Streams
20 Plataformas diferentes

Desde fevereiro 2020

Nos últimos 30 dias:

125 Streams
36 Downloads
16 Ouvintes

Informações de acordo com os insights de cada Plataforma

45 Seguidores
200 Ouvintes Mensais

Desde Fevereiro 2020

https://www.palcomp3.com.br/injuriametal/
https://www.palcomp3.com.br/injuriametal/
https://bit.ly/2YvYgTo
https://bit.ly/2YvYgTo
https://m.facebook.com/InjuriaBand/?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/InjuriaBand/?ref=bookmarks
https://www.palcomp3.com.br/injuriametal/
https://www.palcomp3.com.br/injuriametal/
https://bit.ly/2YvYgTo
https://bit.ly/2YvYgTo
https://bit.ly/2YvYgTo
https://bit.ly/2YvYgTo
https://www.palcomp3.com.br/injuriametal/
https://www.palcomp3.com.br/injuriametal/
https://open.spotify.com/artist/6p0bP6LfWhWiQvW5s7W14O
https://open.spotify.com/artist/6p0bP6LfWhWiQvW5s7W14O
https://open.spotify.com/artist/6p0bP6LfWhWiQvW5s7W14O
https://open.spotify.com/artist/6p0bP6LfWhWiQvW5s7W14O
https://open.spotify.com/artist/6p0bP6LfWhWiQvW5s7W14O
https://open.spotify.com/artist/6p0bP6LfWhWiQvW5s7W14O


PROJETOS 

SEGUNDO 

SEMESTRE 2020



SITE OFICIALPLAYLIST ‘PLAYTHROUGHS’

LOJA ONLINE

GRAVAÇÃO DO NOVO ÁLBUM

NOVO VIDEO CLIPE

Imagens Ilustrativas



NOVO ÁLBUM 2020

O INJÚRIA tem trabalhado 

incansavelmente nas composições e 

produções do próximo álbum, o qual 

está previsto para ser gravado ainda 

em 2020. Em entrevista o frontman

Leonardo Pais disse que ‘Podemos 

esperar grandes coisas desse álbum, 

desde as temáticas até a forma que 

está sendo composto. Temos 

trabalhado bastante nisso, resgatando 

culturas e sociedades quase extintas e 

nos inspirando em suas tradições’.
Confira no Youtube! (Clique na imagem)

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


SHOWS 

IMPORTANTES



Concurso de Bandas 

autorais em 

Cerquilho 2019, o 

qual o INJÚRIA foi 

convocado à 

participar. Ficaram 

em 1º lugar por 

votação de público e 

em 3 º por jurados.



Estavam negociando uma turnê 

América-Latina, mas foi adiada por 

conta da Covid19



ENTREVISTAS/MATÉRIAS

Clique nas imagens para ver o 

conteúdo

Para demais matérias 

clique neste texto

https://bit.ly/3acidT6
https://bit.ly/3acidT6
https://bit.ly/3cj7xnc
https://bit.ly/3cj7xnc
https://youtu.be/IA88D5pcOHg
https://youtu.be/IA88D5pcOHg
https://youtu.be/1CUao4OKllE
https://youtu.be/1CUao4OKllE
https://www.instagram.com/tv/CBMSN4wgUaU/
https://www.instagram.com/tv/CBMSN4wgUaU/
https://bit.ly/2Dm5eDx
https://bit.ly/2Dm5eDx
http://rockvibrationsofficial.blogspot.com/2020/07/rock-vibrations-entrevista-injuria.html
http://rockvibrationsofficial.blogspot.com/2020/07/rock-vibrations-entrevista-injuria.html
https://mm.tt/1547151401?t=D3JTgMwd41


“O INJÚRIA é uma banda a qual tem crescido de 

forma gradativa com o grande esforço de cada 

integrante e o produtor Fred Pais que se não fosse 

por ele nada disso estaria acontecendo. O nosso 

maior objetivo é o reconhecimento em nossa terra, o 

Brasil, que por mais difícil que as coisas sejam, 

temos orgulho de fazer parte dessa pátria, temos 

orgulho de fazer parte do METAL BRASILEIRO.”

Leonardo Pais



CONTATO:

leonardopaisband@gmail.com

(19) 98967 4674 (Leonardo)

(19) 99451 7235 (Fred)

MEDIA KIT



MEDIA KIT

O documento MEDIA KIT foi criado e 

registrado por Leonardo Pais. Todas as 

informações aqui contidas são racionalmente 

verdadeiras. Todos os direitos registrados.®


