
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



A todos que não me conheçam ainda, meu nome é Marcos Paulo Tiago e deixo este 

último release gratuitamente a todos vocês que sempre seguiram a Tranzmitter Records nestes 

últimos 11 anos. Este Label que teve início em 2007 com apenas dois produtores e que não 

imaginei a grandeza do que se tornaria depois de todo este tempo. Selo que revelou grandes 

produtores da música eletrônica nacional e trouxe muitas amizades, alegrias e bons momentos.  

Ultimamente estou envolvido em outros projetos, não tendo muito tempo para me 

dedicar cem por cento ao Label, por isso, de hoje em diante, não estarei mais no comando da 

Tranzmitter Netlabel e Records e nas demais redes sociais. 

E também quero deixar um agradecimento especial a todos amigos e parceiros que 

contribuíram todo este tempo com a Tranzmitter, que tmbém aos que ajudaram em algum 

momento no crescimento do Netlabel durante todos estes anos: Caue Miranda (Holocaos), Alex 

Molina, Jefferson Ciarvi, Fabio Skonieczny, L_cio, Mauricio Bischain, Marco Andreol, Richard 

Savani, Marco Blasquez, Cavalaska, Alex Strunz e a Ex direção da Fiberonline. 

Entretanto, sendo uns dos poucos Netlabels do Brasil e também um dos maiores 

selos a Tranzmitter não pode simplesmente acabar, sendo assim, deixo a Tranzmitter Netlabel 

e Records nas mãos do competente Douglas Giammusso (São Paulo) que a partir do dia 01 de 

outubro de 2018 será o novo Diretor Geral do Selo. 

Abraço a todos e muita música eletrônica! 

 

Quem é Douglas Giammusso? 

 

Considerado um dos pioneiros da cultura 

eletrônica e underground de Ribeirão Preto, com sets 

que variam da House ao Techno, mesclado com breaks 

e clássicos.  

Aos sete anos de idade, teve contato com 

o break dance, movimento que estava em alta na 

época. No início dos anos 90 já residindo em Ribeirão 

Preto, começou a gravar suas primeiras fitas, no qual já 

dava indício de que iria se tornar DJ, sempre levava 

suas fitas e discos nas festas de amigos, cujo destaque 

ficava por conta do repertório diferenciado. 

Influenciado pelo Hip-hop, Rock, New Wave e Techno 

Pop, e também pelos grandes nomes da época, tais 

como Public Enemy, Run DMC, Inner City, New Order e Depeche Mode.  

Em 1993, GIAMMUSSO, começou a se familiarizar com o movimento underground, 

nesse ano acontecia no Brasil a primeira Rave com sentido profissional (L&M Music), na qual, 

em seu line up, trouxe nomes como Moby, Altern 8, Soul Slinger, Mark Kamins e Mau Mau. 

Nessa época, conheceu o trabalho do DJ Marquinhos MS (in memorian), que tocou em um 

programa de rádio e na primeira festa de música eletrônica na cidade (Projeto Rave, na extinta 

ZOOM). Frequentou o Cavern Club, primeiro clube underground de Ribeirão Preto, na qual 

conheceu os grandes nomes da época, como: CJ Bolland, Jay Dee e Liquid que faziam parte do 



repertório dos DJs. Estava sempre por dentro do que acontecia naquele momento em que o 

underground estava ficando forte no Brasil, pesquisava sobre o assunto sempre através de 

jornais, revistas e outras fontes. Em 1994, na Difusora FM, entrou no ar o programa HANGAR 

91, um programa segmentado que informava a respeito da cultura underground, sem dúvida 

esse programa o influenciou muito em sua carreira. Em 1996, com o início da segmentação na 

cena, GIAMMUSSO se dedica a House e ao Techno, também influenciado pelo CD do Hell's Club, 

mixado pelo DJ Mau Mau. Em 2000, após esses anos todos adquirindo conhecimento e material 

Douglas foi convidado para tocar no Projeto Movin' (no clube Delight (Sertãozinho/SP), em duas 

edições do Mercado Mundo Mix, e no Projeto Electronic Music (do extinto Mariah) a partir daí 

se tornou um profissional reconhecido entre amigos e ao público. Também participou, junto 

com outros DJs renomados da cidade, do programa Tchambers (da EPTV, TV local), cuja o 

assunto era sobre DJs e night clubs. Em 2001 foi residente do extinto clube Wonderland, 

momento que considera importante no aspecto de adquirir experiência e técnica. De lá para cá, 

tocou em diversos eventos de sua cidade, (Mega Fusion, festa que juntou os dois maiores 

núcleos de festas da cidade, a Energy e a Millennium) e também em festas realizadas em São 

Paulo, Uberaba e Rio de Janeiro. GIAMMUSSO também tocou em clubs importantes da capital 

paulista como o lov.e club e o susi in transe. Realizou os eventos: Techfriends, Tortured, 

Circulation, Hertz e-music, System!, Up! e Dirty. Sempre dividindo os decks com grandes nomes 

da cena, como Vince Watson (Escócia), Ingrid, Dabolina, Marcio S, Augusto Mystical, Limão, 

Renato Cohen, Julio Torres, Erick Caramelo, Philip Braustein, Gabo, Tonto, Alvinho Noise, Paula, 

Patife, Ronald, Ton, Kammy, George ACTV, Anhanguera, entre outros. Durante sets anos foi 

residente do Incasa Club em Uberaba-MG.  

Em 2015, GIAMMUSSO retorna a capital paulista, onde vem se apresentando em 

alguns núcleos de festas, eventos a clubs, tais como: Collective Dee Jays, Urban Beats, Electronic 

Beats, Level Low, Groove Me, Revel E-Music, Pax, Canal DJ. 

Como produtor, tem alguns trabalhos lançados em colaboração com Jacks Menec 

pelos selos, Primitive State dos djs e produtores Anders e Flavio Togni (X-707) e Global Techno 

Movement do DJ Gonçalo M (Portugal). 

Também realiza a festa Circulation, onde é um dos fundadores do evento! 
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