
White Death é uma banda de Heavy Metal do Noroeste Fluminense que surgiu com os antigos 

membros das bandas Afterlife e Profiler que após 2008 se dissolveram para seguir com 

projetos paralelos. No verão de 2012, os membros Alan "Bacana" na guitarra que logo foi 

substituído por Alan Jhonny, Aldo Velasco no baixo, Fabrício "Mestre" na guitarra, Flávio 

Lempresley na bateria e Thiago Mota no vocal eles se reuniram e formaram a banda. 

 

 A Origem do nome foi baseada na história de Simo Häyhä, um fazendeiro finlandês que foi 

convocado para servir como franco atirador na Guerra de Inverno entre a Finlândia e a União 

Soviética em 1939. Simo ganhou a alcunha de "Morte Branca" devido aos seus feitos nesta 

guerra. considerado, em seu país,  um herói.  

 

A banda foi influenciada por grupos musicais, como Iron Maiden, DIO, Black Sabbath, Slayer, 

Metallica, Nightwish, entre outras. A proposta da banda sempre foi focar em canções autorais 

e, em pouco tempo, gravou o seu primeiro single chamado de Reaper of Corruption que foi 

bem aceito pelo cenário Underground. A banda, então, começa a participar de eventos da 

região e cidades próximas como BJ Rock City em Bom Jesus do Itabapoana - RJ, 2º The Final 

Resistance em Cachoeiro do Itapemirim e 5º rock bar de alegre - ES, entre outros.  

 

Na segunda metade de 2015 a banda grava o seu primeiro EP, produzido e masterizado por 

Claudir Panda. Esse primeiro EP contém 05 músicas e ganhou o título de Reaper of 

Corrupution. Em seguida, a banda inicia mais uma sequência de shows na região e, 

posteriormente, o guitarrista Fabrício "Mestre" e o vocalista Thiago Mota deixam a banda. No 

início de 2016 a banda começa a procurar novos integrantes e, então, foi quando os 

guitarristas Diogo Caravlho e Caio Melo foram integrados na banda e ambos tiveram uma 

passagem curta.  

 

Além dos guitarristas, surge uma nova vocalista para integrar a trupe, Priscylla Moreno, que já 

havia tocado com o baterista Flávio Lempresley em outros projetos. Em 2017, o guitarrista 

Caio Monteiro se torna mais um integrante da banda White Death. A banda começou a se 

destacar em  Pub's, Festivais, Motoclube e festas de algumas cidades. Em sua formação atual, 

desde 2017, a banda é composta pelo baterista Flavio Lempresley, o baixista Aldo Velasco, os 

guitarristas Alan Jhonny e Caio Monteiro e no vocal Priscylla Moreno. Esta formação gravou o 

2° EP da banda, chamado Pax Deorum.  

 

Nesse novo EP conta com 04 canções, ele foi produzido e masterizado no Loud Factory 

estúdios em São Paulo, sob a direção de Wagner Meirinha e Thiago Assolini. 


