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Yesomar é uma banda de High Energy 

Rock n’Roll, formada em 2005 na cidade 

de Porto Alegre/RS.

O power trio Yesomar já fez centenas de shows, com 

apresentações no Brasil, Uruguai e Argentina e em 

diversos estados brasileiros.





Em 2016, contando com as participações de grandes ícones do Rock Gaúcho - entre 

eles Fughetti Luz, Jacques Maciel, Tonho Crocco, Frank Jorge, Carlos Carneiro, Ratão 

da Justa, Rafael Malenotti, Duda Calvin, Júpiter Maçã e Julia Barth – a Yesomar

lançou o disco intitulado “Gigantes do Rock Gaúcho”, uma pedrada só!

O primeiro registro oficial da Yesomar ocorreu em 2006, mesclando 3 músicas 

gravadas ao vivo no Programa Radar da TVE RS com 3 músicas de estúdio, dessa 

combinação nasceu PREVIEW, criando as bases para o estilo da banda e a sua 

característica em estúdio.                            

Logo na sequência, já se conectando com bandas e fãs em outros países, o álbum EN 

VIVO foi lançado na Argentina em 2007, com gravações de vários shows da época. Esse 

movimento permitiu abrir o mercado no país vizinho, rendendo uma importante turnê 

em várias cidades argentinas.

Aproveitando a onda dessa exposição e recebendo inúmeros convites, a Yesomar

gravou um álbum em Montevidéu no Uruguai. Lançando em 2009, o ALIVE IN 

URUGUAY, trouxe uma excelente repercussão e diversos shows pelo Cone Sul.



Gigantes do Rock Gaúcho
Vol. 2 (2017)

Já em 2017, depois de um grande “barulho” com o “Gigantes...”, a banda mais uma vez reuniu nomes 

de peso da cena roqueira para um novo registro.  Dessa vez Claudio Heinz, Paulo Dionísio, Bebeto 

Alves, Júlio Reny, King Jim, Nei Van Soria, Fredi Chernobyl, Felipe Messa, Nenung, Eduardo Branca, 

fizeram parte do disco “Gigantes do Rock Gaúcho Volume 2”, novamente uma obra amplamente 

divulgada e com repercussão por todo o país.
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Beto Gonzalez
Baixo

O ano de 2018 foi marcado pela “estrada”. 

Foram 38 shows no ano em que a banda se 

dedicou a viajar, se relacionar com seus 

seguidores e compor os próximos trabalhos.

2019 abriu com uma excelente notícia, a 

chegada do baterista “Boni Muytrago”, 

renovando a alma e dando a base certa para 

o High Energy Rock n’Roll da YESOMAR

Felipe Bonilha
Bateria

Dundi Sebastiany
Guitarra/Vocal





O último trabalho da banda é o EP chamado NOVA CASA, um 

lançamento em parceria com a FOREVER VACATION RECORDS e com 

produção musical de Alexandre Capileh.

Com duas faixas, o EP marca uma nova fase da banda, com composições 

mais amadurecidas e uma sonoridade consolidada.

“O EP Nova Casa nasceu de longas discussões da dualidade que um 

músico de rock habitualmente vive: vida louca e a necessidade de ser 

profissional, vida sem regras e exigências de trabalho, festas e gerar 

renda”

A intenção com a faixa NOVA CASA é ter uma atmosfera mais POP, menos 

“áspera” e mais aberta, embutindo uma mensagem, com mais compreensão e 

menos movimento.

Já a faixa VÁLVULA é uma composição que busca satisfazer a ânsia por 

movimento, por ser quem sempre fomos, ou seja, alta intensidade, 

velocidade....adrenalina pura!

ASSISTA AOS CLIPES DE VÁLVULA E 

NOVA CASA NO YOUTUBE



A YESOMAR é uma mistura de altas doses de 

energia, com uma intensidade irreverente em um som 

frenético com uma performance eletrizante.
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facebook.com/yesomarock

youtube.com.br/yesomar
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