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Sá - Baixo
Pedrão - Vocal

Mamorra - Guitarra
Cesar - Bateria

Ficha Técnica:
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Release

Banda 

 á i  M x ma Culpa
O ano é 1.993, a cidade: São Paulo! 
Mamorra chama Sá e Pedrão para reviverem os velhos tempos de Lixo de Luxo, banda que fundaram em 1.977, e uma das 
pioneiras Punk Rock da época e fazer músicas próprias.  
Faltava um batera, e para ocupar o posto foi convidado Fejão.  
Com essa formação ganharam vários festivais, inclusive se tornando tetra campeão do Festival FICAFRA da Campanha da 
Fraternidade. 
MÁXIMA CULPA (nome sugerido por Pedrão e que é parte de uma oração (por minha culpa, minha Máxima Culpa) já com vistas 
?m denunciar atos ilícitos, o comércio e a corrupção que estão presentes em várias igrejas, assembléias e tudo mais relacionado a 
fé. A temática se estende ao nível de contestação social e questionamento dos valores pré-concebidos e os falsos julgamentos 
verdade/mentira - pecado/permitido!! 
Em 1995 gravam show em DVD em show ao vivo no Aero Anta em são Paulo 
 
Em 1.998 lança o primeiro Cd (ROCK), com produção de Luiz De Boni (tecladista de O TERÇO) que ainda participa de 2 faixas. 
O som, uma mescla de Hard Rock, Heavy Metal e uma pitadinha de Rock'n'Roll. 
 
Surgia o novo HARD METAL ROCK, guitarra melodiosa, baixo pesado, marcação forte e uma voz direta, sem uso de muitos 
reverbs, delays e efeitos. A temática principal: 
Denunciar o Comércio da Fé, alertar que nem sempre Padres, Pastores, Ciganos etc são gente do bem, apesar de terem essa 
subjetiva função.  
Vociferar que muitos deles se utilizam de sua posição para enganar, roubar, e se meter em coisas que eles mesmo dizem repudiar 
como: homossexualismo, pedofilia, estupros, drogas, uso do dinheiro dos fiéis em seu próprio proveito etc. 
 
Final do ano 2.000, Homer assume a bateria da banda em lugar de Fejão. 
Em 2001 gravam um cd ao vivo na Kboom, com músicas inéditas, com letras ainda mais fortes, pegando mais pesado, atirando 
para todos os lados, com mais personalidade, vigor e atitude. 
 
Classificam-se para o festival promovido pela KISS FM e União Cultural Brasil - Estados Unidos com a música NOVA RELIGIÃO, 
e é a banda mais votada no site rádio, com mais de 1.100 votos. 
 
Em setembro de 2003 Homer volta a bateria da Banda. 
Entram em estúdio e gravam novo CD (Denúncias e Questionamentos) 
Em 2005 Homer sai e Nancy assume o seu posto de baterista 
Com essa formação em 2006 gravam outro DVD em show ao vivo na Casa de Cultura de Santo Amaro 
Nancy sai em 2007, a banda dá um tempo e em 2011 volta com César na bateria 



Cds, Clips e DVD 

Lixo de Luxo - Politicagem - 1985           CD ROCK - 1995

DENÚNCIAS E QUESTIONAMENTOS - 2005       Dvd - aero anta - 1994

 Clips:  Denúncia, Nada de tudo e Assim seja 



Bateria

Baixo

Guitarra e Backing

Voz

Retorno

RetornoRetorno

Mapa de Palco

Retorno



PROGRAMA 
(Show com 1h30m de duração) 

(Todas as músicas sao de autoria da banda)

Pele Vermelha
Desarmamento Infantil

Bala Perdida
Fila das Emoçoes

Divindade Humana
Tenda da fé

Nao Seja Submisso
Noite no Ceagesp

Denúncia
Assistencia a Infância
Fantoches de videntes

Estaçao da Luz
Subir aos Céus ( A Menina)

Mabel e o Lobisomem
Podemos mudar



Entrevistas 
Na Dynamite por Marcio Baraldi

Na Rock Brigade por Marcio Baraldi



Revista Sucesso por Eduardo Gomes



Alguns Shows

Com Inocentes
Na casa de Cultura
M Boi Mirin

Maxima Culpa e Golpe de Estado

3º Rock sem saida - com o Made in Brazil



No Aero Anta - SP

No Palace

Outros Shows



mo raMa r  

Ainda em Pernambuco se envolveu com a música aos 09 anos, acompanhando 
o acordeon de seu pai em festas e bailes com um triângulo feito em casa.
Aos 12  se interessou pelo violão popular,  depois que seu pai lhe deu os “primeiros 
toques” 
Com 17  em São Paulo, começou a tocar guitarra em uma banda de rock 
(Lixo de Luxo), neste mesmo grupo durante 09 anos, pelas consequências, iniciou 
sua carreira de VOCALISTA E GUITARRISTA, fazendo shows em praças,
teatros, faculdades e participando de festivais, ganhando 05 deles em 1º lugar.
Gravou o disco POLITICAGEM em 1985 com a Lixo de Luxo, e o Compacto Duplo 
“ Mixórdia “ tocando guitarra em 1978.
Turnê pelo Nordeste em 1980, abrangendo várias cidades, com destaque 
para Recife, onde teve excelente receptividade.
É Professor de Música, Compositor, Arranjador e  Letrista.
Apresentou-se no ginásio do Ibirapuera, teatro Martins Penna, Paulo Eiró, Teatro 
Municipal de São Paulo.
Possui experiências nas noites Paulistanas e Brasis afins.
Acompanhou duplas sertanejas, cantores de todos segmentos e estilos, fazendo
bases e solos
Turnê pelo Rio em 1990 na região dos lagos: Cabo Frio, Búzios, etc
Em 1993, Iniciou a Banda Máxima Culpa, com amigos (músicos) das antigas.

Instrumentação:   Gibson, Marshall e Boss

Release

(Guitarrista, violonista, compositor, arranjador, letrista e vocalista)

Influências:  Jimmy Page, Ritchie Blackmore, David Gilmour, Joe Satriani,
Jimmi Hendrix e Tony Iommi.
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Sá
u a oMo r t

(Baixista, compositor, arranjador) 

As primeiras influências vieram do berço da família, vendo seu avô paterno, tios 
e seu pai tocando em festas que aconteciam na comunidade (Pernambuco)
em 1977, em São Paulo, fundou com mais 02 integrantes: Mamorra (irmão) 
e Pedrão (amigo) a já extinta banda Lixo de Luxo.
Como Baixista, participou da gravação do Compacto Duplo “Mixórdia”.
Três anos após a formação da Lixo de Luxo deixou a banda por iniciativa própria, 
sendo substituído por seu irmão caçula (Didi).
Passados 05 anos entra para a já extinta banda Conexão na qual participou 
de festivais, estúdios, demos, etc.
Em 1993 é convidado para fazer parte da Banda Máxima Culpa, onde gravou 02 
discos Cd “Rock” em 1.995  e “ Denúncias e Questionamentos” em 2.005,
 onde permanece atualmente.

Influências: Terry Geezer Butler, John Paul Jones, Geddy Lee e Roger Glover.

Instrumentação:  Peavey,Meteoro, Washburn e Fender. 
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e r oP d ã

(Vocalista, letrista, compositor e arranjador) 

Desde 1.993, após perceber que várias igrejas eram manipuladas por homens 
corruptos e inescrupulosos, passa a escrever sobre o tema!
Aborda em suas letras, denúncias de enriquecimentos ilícitos, e questiona aqueles 
que se consideram "donos da verdade", mas que na realidade, só estão preocupados 
em engordarem suas contas bancárias! 
Enfatiza que muitos estão enganando os fiéis, manipulando a fé, dando prejuízos
à muitas famílias, na maioria pobres e sem cultura, 
que sem muitas perspectivas, aceitam as bonitas palavras proferidas por aqueles que 
se auto-denominam como: Pastores, Bispos, Sacerdotes, Videntes, etc, etc.

Influências:  Bandas 70,80,90 - Robert Plant, Ozzy, Johnny rotten, James Hethfield.

Propostas:  Resgatar o dom da liberdade, ser contrário á hipocrisia, demagogia  
 política e principalmente denunciar o COMÉRCIO DA FÉ.

Começou a participar de bandas de rock em 1977, foi um dos fundadores da Lixo de 
Luxo, compondo e fazendo vocais e letras.
Participou da gravação do Compacto Duplo “Mixórdia” e de muitos festivais, vencendo 
vários deles.
Em 1993 voltou a trabalhar com mais 02 fundadores da Lixo de Luxo, integrando-se
à Máxima Culpa.
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(Baterista) 

Nome: Cesar de Araújo Virtuoso
Cesar: Baterista

Nascido em 1981 em São Paulo, começou sua trajetória como baterista aos 18 anos
tocando cover de bandas Punk rock, até conhecer Victor Lambert (professor de
bateria do EMT. Com 02 anos de aperfeiçoamento de técnica e rudimentos,
se inspirou em bateristas como Neil Peart e Jhon Bonham.

Favoritas: Rush
                 Led Zeppelin
                 Black Sabbath

Mensagem: Todo músico que toca com sentimento e se entrega de corpo e alma,
se funde ao seu instrumento se tornando um só.




