
O Grupo Caçadores de Harmonia tornou-se conhecido nacionalmente logo após ter 

participado do mais consagrado concurso de Rap Nacional do país, que por vários anos 

aconteceu na cidade de Brasília, o Abril pro Rap. Uzzy líder do grupo e outro integrante do 

Grupo chamado Jay Stylist, ficaram em segundo lugar no concurso e conseguiram a 

classificação para entrar na coletânea de RAP com o nome do Evento, que logo seria 

Distribuído Nacionalmente. Em seguida Gravaram o CD - ESCUTA, logo depois em 2001 o CD –  

MAIS ADIANTE, E em 2004 O CD -  A NOITE NÃO INSPIRA CONFIANÇA, Com o selo do DJ FOX. 

Caçadores de Harmonia conta com várias participações no mercado do Rap nacional, o Grupo 

tem uma identificação própria e sua marca no cenário musical se deve ao estilo diferenciado 

de cantar, que tem por inspiração o grupo americano , Bone Thugs N Harmony. 

Depois de anos sem lançar disco, o grupo está de volta para entrar de vez no cenário do Rap 

Nacional. Caçadores de Harmonia assina com a agência, produtora e Gravadora Auforria. 

A gerência do grupo decidiu optar por um novo planejamento estratégico para o ano de 2012 , 

o lançamento do mais novo CD –do grupo Intitulado Karma. 



O que chamou a atenção foi que KARMA foi lançado gratuitamente na Internet, gerando nota 

e debates na imprensa do gênero com o título `` O importante não é prensar CD , O importante 

é fazer música de qualidade`` 

Como todos sabem o mercado da música está em mudança constante, devido a vários fatores, 

novas tecnologias, internet, pirataria, etc. Diante disso, a Agência Auforria resolveu entrar 

nesse mercado com uma nova visão dentro do Rap Nacional. 

Segundo Aislan Wellis, empresário do grupo e Diretor da agência, “Os grupos não tem mais 

que se preocupar em prensar um CD. A globalização chegou e em um click a pessoa baixa o seu 

CD. O importante é fazer música boa e vender shows. Se a musica tiver uma rotatividade boa, 

os consumidores vão pedir nas Rádios, vão despertar o interesse de contratantes e promotores 

de shows”. 

Aislan acredita que hoje o que realmente sustenta financeiramente um grupo de rap são os 

shows e a única maneira de se conseguir uma quantidade boa de shows, é permitindo que o 

público tenha acesso fácil ao trabalho do artista e sem custos. 

“Os gastos com prensagem de CDs, não compensam mais. É bem melhor investir na 

publicidade junto a rádios, disponibilizando o trabalho on-line, nos sites, blogs e redes sociais e 

depois colher os frutos fazendo shows”, afirma Aislan. 

Dessa forma a Agência Auforria inova, apesar de vários artistas já terem lançado seus 

trabalhos na internet e de graça e por conta própria, essa é a primeira vez que um selo lança o 

álbum de um grupo de rap de graça para os fãs. 

E é com esse pensamento que a Agência Auforria está disponibilizando o novo CD do grupo 

Caçadores de Harmonia – Karma, inteiramente de graça para download. O álbum contém 31 

faixas exclusivas e conta com participações internacionais de peso. 

O CD KARMA PODE SER BAIXADO GRATUITAMENTE NA INTERNET, Más a assessoria do Grupo 

comunica que um CD Promocional também será prensado, e será vendido por um valor 

simbólico. Na página oficial do grupo no Facebook o grupo Disponibiliza a opção de doação 

para arrecadar fundos para o grupo. 

Conheça mais sobre as participações do CD – KARMA 

ACE é da Berlin, Alemanha, canta todas suas músicas em ingles, produz todos seus 

instrumentais(produziu a beat da música BOM SOM) Assim como Uzzy tem como influencia 

Bone thugs,Twista, Techn9ne, Spice 1,Sandman sendo que ele já gravou 2 musicas com 

SANDMAN rapper famoso de Minnessota 

Diamante original de AGUAS CALIENTES, MEXICO. rapper mexicano que tem grande habilidade 

vocal, canta com muita velocidade e mistura o ingles com o casteliano em pracicamente todas 

suas musicas, já tem 2 cds lançados e esta preparando o terceiro pelo selo  GHETTO FAMILIA 

PRODUCIONES. 

 



El Buffon/Kristy –  faz parte da banca do Illuminatik grupo mexicano e grande parceiro do 

Diamante. 

Mista Blaze - original das Filipinas, canta suas musicas em ingles e tem um estilo similar ao 

Bizzy Bone.tem varios cds digitais na internet. 

Harmony Hi See – original de Medford,OREGON nos EUA.artista gospel já tem 4 albums 

lançado. 

Reddah Fiyah –  original de Freeport, Bahamas –  Estados Unidos.rapper talentoso que tem 

como influencia Bone Thugs and Harmony, Tupac,Biggi Smalls,Eminem, Reggae artist Sizzla,Jah 

Cure,Capleton,Bob Marley, Bahamas, California,hip hop, islands, carribean, malibu, caravel 

beach. 

Dub B – original de Seattle,Washington – EUA , rapper que tem 3 albums lançados contando 

com participações do grupo Bone Thugs N Harmony. 

The Low Flow Playaz -  original de Etna Green, indiana – EUA , grupo formado por Apollo Greed 

and Flazh tem vários projetos lançados prensados e digitais. 

Thinice – original de Mineapolis, Mn – EUA , grande parceiro sempre disposto a ajudar no 

projeto tem alguns projetos digitais, aonde Uzzy aparece em dois projetos digitais com as 

musicas 24 horas no veneno e mais amor remix (beat alternativa). 

Ereez – original do Texas já gravou musica com Bizzy Bone que inclusive tem video da musica 

”TALK TO THE ANGELS” tem como influencia Bone Thugs-n-Harmony, Cee Lo, Twista, 

Disturbed, Linkin Park, Boyz II Men, Jodeci. 

PROPHACY – ORIGINAL DE Council Bluffs , IOWA – EUA rapper de grande habilidade vocal, ex 

membro do grupo MIDWEST THUGSTA SOULJAZ  hoje em dia canta solo e já tem alguns 

projetos lançados. 

Blood N Bone – original de Houston, Texas – EUA. rapper gospel tem como influencias Bone 

Thugs~N~harmony, Twista, Do Or Die, Crucial Conflict & T-Bone e ja tem alguns projetos 

digitais disponiveis na internet. 

Rayne – original Baltimore, Maryland, EUA – fundou o grupo HAVIK , muleque novo com muita 

habilidade e velocidade nas rimas tem como influencia o grupo Bone Thugs N HArmony. e tem 

2 mixtapes e 1 album lançados junto com seu grupo HAVIK e esta preparando seu album solo 

que nao tem data para ser lançado. 

Lost Angel – original Silver Spring, Maryland – EUA integrante do grupo Havik tem algumas 

mixtapes e videos lançados, rapper de habilidade com influencia do grupo BONE THUGS N 

HARMONY. 

Subliminal - Original de SAN FRANCISCO , CALIFORNIA rapper com estilo similar ao bizzy bone 

já tem 2 albums e algumas mixtapes lançadas. 



FLOSJA – original de weleetka, Oklahoma – EUA/l Urbana, Illinois – EUA  , rapper com estilo 

similar ao Krayzie bone participou do cd do grupo Havik e tem varias musicas lançadas na 

internet. 

NOJACK AKA INFERNO JACKSON – original de Anaheim, California – EUA, rapper com estilo 

similar ao krayzie bone, tem algumas mixtapes lançadas digitalmente e videos. 
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