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Nesta quarta-feira, dia 12 de junho, haverá o lançamento do primerio disco do
duo de rock in roll Cão que Fuma, por meio de parceria com o Núcleo de Arte e
Cultura (NAC) da Universidade do Estado do Pará (Uepa). O evento será no
Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso, a partir das 19h com entrada livre e gratuita
para o público de todas as idades.
O projeto de música autoral Cão que Fuma nasceu no final de 2017, fundado pelo
músico catarinense e servidor da Uepa, Jorge Furtado, que quis voltar as raízes
puncks no final dos anos 80. Neste período, a banda passou por uma formação
trio, até virar um duo, com a entrada do paraense Harley Pastrana, que agregou
em influências e composições a proposta. Uma das inteções do projeto é fazer
um resgate de vertentes do rock in roll, com fortes influências do anarcopunk,
movimento que surgiu nas décadas de 70 e 80 como uma fragmentação do punk
rock.
Se mantendo de maneira totalmente independente, o disco foi produzido,
gravado, mixado e masterizado por Jorge Furtado, que utilizou seus
conhecimentos adquiridos ao longo de seus mais de 30 anos envolvido no mundo
Page 1 of 3

Servidor lança disco de rock no Sesc Ver -o-Peso
Publicado no portal da Universidade do Estado do Pará (http://www.uepa.br)

da música para a conclusão do projeto, que também conta com participações
especiais do músico Leandro Sena do grupo Steamy Frogs e da ex-produtora da
banda Feira Equatorial, Jordana Ayres. "A experiência de gravar foi sensacional,
pois há muito tempo tinha essa necessidade, de registrar minhas composições e
também porque produzi, gravei, fiz a mixagem e masterização que depois de
anos estudando produção musical me proporcionou a sensação de uma
conclusão de curso de homestudio", comentou o músico Jorge Furtado.
O álbum trará 13 faixas inéditas com letras que abordam temas sociais em vários
âmbitos, como preconceito, corrupção, drogas e demais situações turbulentas
que assolam o cotidiano da sociedade, fazendo jus a militância proposta pelo
movimento anarcopunk.
"Quando cheguei no Pará fiquei impressionado com a cultura geral e a cena rock
e quantidade de banda e músicos excelentes e isso foi muito estimulante durante
toda a nossa trajetória, apesar da falta de incentivos públicos para a produção de
música autoral, especificamente o rock", afirmou o integrante do duo Jorge
Furtado ao falar sobre fomento do cenário do rock paraense e as dificuldades de
produção do álbum.
O "Cão que Fuma" está disponível nas plataformas digitais do Spotify e Deezer
de forma gratuita para aqueles interessados em conhecer o trabalho do duo de
rock autoral.
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