
 

 

   Com quase 30 anos de underground na bagagem, Chucky Ramyrez começou "cantando" na banda 

Lápisdicore. 

 

   Pouco tempo depois foi convidado pelo amigo Eddy Asheton a tocar baixo em sua banda Sheet. Após a 

Rápida passagem por esta, montou a banda Psiquê Distorcida por volta de 1995 onde compôs "Sem 

Cabelo, Sem Cabeça", música que viraria "hit" no meio punk/underground nesse período. Posteriormente 

essa seria regravada pala banda Condenação no início dos anos 2000 sendo novamente bem recebida 

pelo público. 

 

   Após o Psiquê Distorcida, Chucky decide montar uma banda que realmente tivesse mais a ver com 

suas influências e gostos. Assim, em janeiro de 1997 nasce a Ramyrez 77 (na época chamada apenas 

de Ramirez), banda com uma pegada bem Punk Rock 77 / Bubblegum, seguindo a linha Ramones; Sex 

Pistols; Dead Boys; Buzzcocks. 

 

   Mas nem só de bandas se resume a história de Chucky no underground. Ele também produziu 

inúmeros fanzines ao longo do tempo, fez parte do Coletivo de Resistência Punk (Jacarepaguá / década 

de 90) e atualmente faz parte da Produtora/Coletivo A Ferramenta, que produz eventos, video clipes e 

ensaios fotográficos para a cena alternativa. 

 

   Quanto a produção de eventos, junto da A Ferramenta, Chucky produziu dezenas de shows durante o 

ano de 2019, sendo que por estes passaram mais de 70 bandas diferentes (!), e A Ferramenta trouxe 

bandas de todo o Brasil para tocar no Estado do RJ (capital e interior) e levou bandas cariocas para tocar 

em São Paulo, fortalecendo assim um intercâmbio produtivo! 

 

   Agora é ver o que o futuro reserva a esse doido que ama o underground e luta por ele junto a seus 

amigos e está com seu novo projeto: Chucky Ramyrez e os Traidores do Movimento, onde toca 

músicas de seu álbum solo “Amor, Protesto & Spray de Pimenta”, músicas novas que entrarão no próximo 

álbum e algumas da Ramyrez 77. 

 

 

“Prêmios” 
* Baixista mais Baixo do Underground Carioca - 'Prêmio" dado por amigos; 

* Segundo pior baixista do RJ - "Prêmio" dado por amigos e haters; 

* Baixista mais bêbado da Ramyrez 77 - Só tem ele... 

 


