
Banda brasileira de rock autoral com influências do hard rock, blues e rock progressivo. 
Tem por conceito básico a criação de músicas que abordem questões sociais e relacionamentos 

contemporâneos. Formado em 2018 o grupo apresenta um som intenso, com sonoridades experimentais 
que valorizam o Brasil, não deixando de lado essência rock´n´roll. 

A PULSA acredita na capacidade das pessoas em superar suas expectativas e conquistar um espaço na vida. 
Há dois anos os 4 integrantes da Pulsa traduzem os sentimentos das pessoas em letras marcantes e sinceras. 

Presente em todas as plataformas de Streaming de músicas na internet, já está sendo percebida 
pela sua seriedade, principalmente pelo público paulista. Com influências do Hard Rock e do Rock Progressivo, 

a Pulsa expressa em suas músicas um novo conceito de rock brasileiro. Ao vivo, mostra uma sonoridade 
vibrante e cativante, simples e direta, com 8 músicas autorais e algumas releituras de músicas nacionais 
consagradas. Hoje a Pulsa busca mostrar seu trabalho e os seus valores com profissionalismo e respeito, 

levando ao público um rock honesto e de muita qualidde.

TODA CONQUISTA PÕE A DOR DE LADO
Pulsa • Fruto do Passado

Wilson Cachorrão Pérsio Sani Sandro Pavão Pedro Abdalla

Duração do Show: Aproximadamente 50 minutos
Classificação: Livre 

Tempo mínimo de montagem: 30 minutos (ideal: 1h)
Música de Trabalho: Nua e Crua

01 Guitarrista • 01 Baixista • 01 Baterista • 01 Vocalista
O ideal é ter espaço para 1 amplificador de baixo, 1 amplificador de guitarra, 1 bateria padrão e 

movimentação básica de vocalista. Pontos de eletricidade para pedais de baixo e guitarra, 
assim como, para amplificadores. Os backing vocals (2) são feitos pelo baixista e baterista.
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ARQUIVOS | MÚSICAS

www.pulsaoficial.com.br/release
Download de Arquivos de Músicas, Fotos, Vídeos, Marca e Letras

Contato: pulsaoficial@outlook.com
Site: www.pulsaoficial.com.br

@pulsaoficial www.soundcloud.com/PULSAOFICIAL

OUÇA ONLINE:

SOBRE A PULSA


