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Flávio Fernandes de Oliveira, mais conhecido como Flávio Fardado, Esta 

com o seu novo Nhoque and Roll agora em novo endereço, na Galeria 373, na 

Rua Visconde de Rio Branco 373 no bairro Mercês.

O Nhoque and Roll, funciona atualmente de Quarta-feira a Domingo das 19 

horas as 23 horas.

Você pode pedir para comer no próprio local ou pedir para entregar, através 

do site de entrega do próprio Nhoque and Roll ou pelo Whatsapp

NHOQUE 100% VEGETARIANO!

O Nhoque and Roll, tem em sua meta como produto, a não utilização de 

carne animal em nenhuma de suas opções no cardápio!

Então, aproveite para fazer o seu pedido para entrega, para retirar no balcão 

ou para comer no local, sem nenhuma culpa.

As nossas armas matam só a sua fome!

Whatsapp 41 99743 9754

Acesse o Site de entregas do Nhoque and Roll

https://deliveryapp.neemo.com.br/delivery/13294/menu

https://deliveryapp.neemo.com.br/delivery/13294/menu
https://deliveryapp.neemo.com.br/delivery/13294/menu


O álbum “Advenit” contém faixas em 3 línguas – português, inglês e latim. Vocais 
guturais e líricos se somam ao piano barroco e 5 instrumentos de percussão 
tradicionais de 5 países diferentes, resultando em música erudita triste e doentia, 
compostas com melodias fúnebres e melancólicas.

Tudo começou em 2018. O casal de veteranos da cena underground curitibana 
Dark Dress e Hordak (integrantes de Pineia, Renegados do Folk, Sem Futuro, 
Tripanossoma e Slammer, dentre outras) criaram um estilo único de fazer música 
macabra. Em 2020, durante a pandemia gravaram, produziram e lançaram o álbum 
em Curitiba, antes de se mudarem para o Reino Unido, onde residem atualmente e 
realizam apresentações expondo nos palcos suas 

performances teatrais e macabras.

Encontre a banda no Facebook, Instagram, confira os vídeos no canal do Youtube e ouça 
o álbum no Spotify. “Advenit” foi lançado no Brasil com exclusividade pela Trajano Records, 
trazendo ainda uma faixa bônus exclusiva que não está disponível no Spotify: a versão 
mórbida do clássico “Changes” do Black Sabbath. 

https://open.spotify.com/album/3YIweL45EC9ytLJUszcDYA

A banda Vu!gar iniciou os esboços deste projeto no turbilhão da pandemia, 
dentro das dificuldades dos artistas, num modo caseiro. Na redoma oportuna que 
quatro elementos, em meio a altos e baixos, daquilo que possuem, rabiscavam o 
grafite aplicado no papel de um projeto promissor.

O album Terceiro Mundo foi mixado e masterizado por um dos integrantes da 
banda (Willian Beer), respeitando o andamento democrático da 

banda, tal qual uma família debatendo por dias e meses, até 
selar um ponto final. Gravado em um apartamento, na 
limitação de cada artista que deposita sua paixão para com a 
arte, até chegar no ponto de convergência e acatar o tão aguardado lançamento.

É com muito orgulho que lançamos essas canções autorais para todas e todos que são 
amantes do rock, buscam novidades no autoral, pois para nós, Tiago, Beer, Tuta e Hugo, o 
simbolismo desse lançamento que disponibilizamos a vocês, é colocado nessas 
plataformas com carinho, emoção e sinceridade pra quem gosta de curtir um bom som.

https://sptfy.com/vugarrockterceiromundo

https://open.spotify.com/album/3YIweL45EC9ytLJUszcDYA
https://sptfy.com/vugarrockterceiromundo
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Psychotic Apes é uma banda de rock brasileira, baseada em Natal-RN, 
com influências de grunge, metal, hard rock, punk e música regional. 
Formada em 2019 pelo guitarrista pernambucano Ramiro Barros e o 
vocalista potiguar Alax Bezerra, a banda conta ainda com Tadeu Marinho 
(guitarra), Patrick Sena (baixo) e Rafael Franzon (bateria).

Em maio de 2021, foi lançado nos streamimg o primeiro álbum, 
autointitulado. Duas faixas ganharam videoclipes: “Inside the Shadow”, que 
contou com a participação do grupo Capoeira Brasil; e a balada acústica “Lovely Dirty Words”; ambas com 
direção de Ayrthon Medeiros.

Em setembro daquele ano, a banda lançou um novo EP de inéditas, chamado “Lifetime”, com quatro 
faixas, e um videoclipe para a música “Lighthouse”, com direção de Thales Victor. Tanto o EP quanto o clipe 
foram financiados pela Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura.

Em novembro, tocou no tradicional festival Garagem de Rua, em Natal, e foi indicada para o prêmio 
Hangar de Música nas categorias “Música Decola” e “Melhor Videoclipe do Ano”, pelo clipe de “Lighthouse”, 
que também figurou entre os finalistas no Pipa MPB Fest 2022. 

Atualmente, a banda se concentra na finalização de seu segundo álbum de estúdio, 
que contará com as músicas remixadas do EP "Lifetime" e mais quatro novas faixas, 
com previsão de lançamento ainda para este ano.

Stab é o segundo single que precede o lançamento do novo álbum, A New Lifetime, 
previsto ainda para esse ano. Seguramente, uma das músicas mais diretas e pesadas 
da banda, é uma catarse de brutalidade simbólica contra a tirania que assola os dias 
atuais.

https://open.spotify.com/album/5RZreE8q21QRx20Ks4QfKe

Humanal mergulha no thrash metal cheio de fúria com o single “A 
Resistência”

A banda Humanal, de Curitiba, vem mostrando a cara na cena do metal 
brasileiro. Agora como quarteto, após a entrada recente da vocalista de 
metal extremo Tati Klingel, a Humanal ganha força e inicia esta nova fase 
com o lançamento do single "A Resistência". A foi lançada no dia 21 de 
outubro, e pode ser ouvida em todas as plataformas de música.

“A música tem uma sonoridade com forte inspiração no thrash metal, 
rápida e concisa, mas sem perder o groove. Para nós ‘A Resistência’ é um 
grito de enfrentamento, de quem não se cala diante da realidade, e um 

verdadeiro murro na cara do ‘cidadão de bem’. Queremos levar uma mensagem de 
coragem e resiliência para todos que lutam para sobreviver em meio ao caos do nosso 
país”, relata a banda.

0 grupo lançou no começo de 2022 seu primeiro EP, com cinco músicas e 
autointitulado "Humanal". Atualmente, a banda está finalizando as composições para 
o seu primeiro full album, que pretende ser lançado no primeiro semestre de 2023.

Humanal conta com Tati Klingel nos vocais, Mauricio Escher no baixo, André Preto 
na bateria e André Lazzaretti na guitarra e backing vocal.

https://www.youtube.com/watch?v=f5QopJMHLCo

https://open.spotify.com/album/5RZreE8q21QRx20Ks4QfKe
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A história da banda O Hipertrópico começa quando o cantor e compositor Fernando 
Cacciolari muda-se para a Itália.Distante de sua terra natale munido de caneta e saudades, 
“Caccio”, começa a escreveras primeiras canções da banda que até então não existia.

No ano seguinte, enlutado pela perdade seu irmão, Caccio retorna para o Brasile volta 
a morar em Londrina, onde reencontra seu amigo de longa data Vinicius “Bird” Carneiro, 
guitarrista, e os dois começam a gravar e produzir estas primeiras ideias.

Dali em diante com a participação de músicos tanto da cena londrinense quanto da 
Itália, O Hipertópico começa a tomar forma, tendo o clipe de “Meditarrânea” como um de 
seus principais marcos de fundação, ao ladodo lançamen todo EP OHipertópico, em 2020.

De lá para cá a banda foi galgando seu espaço na cena indienacional, arrancando 
elogios do público e da crítica especializada. Durante o período pandêmico, somaram-se atripulação d’O Hipertópico 
Pedro Lot (bateria), Roberto Moreira (baixo) e Rafael Felix (sopros) e a banda passa a se organizar 
para agravação de seu primeiro álbum completo.

Batizado como Atlântico, este disco pretende continuar a jornada do sujeito pelo mundo 
iniciada no EP de “Mediterrânea”, desta vez atravessando todo um oceano para chegar às nossas 
raízes, o Brasil. O single inicial, “Bilhete de Ida”, lançado em 2022, que anuncia o ponto de partida 
desta aventura, ganhou um clipe exclusivo e um show de lançamento especial no SESC Cadeião, 
também em Londrina.

O álbum será lançado como capítulos dessa história, em singles e EPs ao longo deste ano.

https://open.spotify.com/album/1oLEI5dbVXSBQgIzqtzlPx

A experiente banda de metal recifense Matakabra retorna aos lançamentos com 
o single 'Drama da Realidade', uma música, com estrutura pesada e caótica para 
criticar a precarização do trabalho no Brasil. A canção já nas plataformas de 
streaming. A desigualdade social brasileira, num momento em que cada vez mais se 
tira direitos dos trabalhadores, é apenas um ponto de partida.

‘Drama da Realidade’ evoca reflexões e pesares tanto 
dos integrantes da Matakabra como de milhões de 
brasileiros, com um acento principalmente em relação à 
aura do 1º de Maio, alçado, às vezes de forma enfadonha e 
distópica, como o Dia do Trabalhador.

É, sem dúvida, a música mais madura da banda, tanto em relação às letras como na 
musicalidade, em que o seminal peso ganha contornos soturnos, dilacerantes e 
envolventes do death metal ao metalcore - tudo que o tema exige, tão pertinente e 
urgente ao Brasil.

Ouça 'Drama da Realidade':     https://onerpm.link/911665165701

https://open.spotify.com/album/1oLEI5dbVXSBQgIzqtzlPx
https://onerpm.link/911665165701
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Trisal é a primeira música do projeto solo de Gabe Salmazo, que 
chega em duas versões: rock e remix. A música faz parte de uma 
série de músicas que serão lançadas sem periodicidade definida e 

que não irão seguir nenhum padrão musical. 

O disco “Canções que não se encaixam” vai 
contar com convidados especiais e mais 
histórias baseadas em fatos reais, típicas das 
músicas de Gabe.

https://open.spotify.com/album/2TgFP6InPLPefgO6vZbdi7

A Buffalu’s Jack está lançando um som que mostra um pouco 
da mudança que vem acontecendo no decorrer desses últimos 
meses. Além de uma formação nova, a banda está assumindo mais 
o lado Hardcore da sua sonoridade. 

Ma s  a i n d a  é  n ot áv e l  q u e  o s  t ra ço s  d o 
Countrycore estão presentes na música “Minha 
G a r o t a ” ,  u m a  m ú s i c a  q u e  c i t a  a l g u n s 
componentes do Faroeste. Essa música fará parte 
do EP que em breve será lançado pela banda.

https://youtu.be/PE5fVies3Io

Depois de “Vade Retro Satanás”, “Nada menos do que a 
revolução” é um chamado das Bruxas exorcistas para somarmos na 
urgencia na atual necessária e benvinda onda contra racismo, 
misoginia, violência, xenofobia, homofobia, destruição do planeta, 
o maldito specismo. 

Não podemos simplesmente nos calar e 
contemplar a destruição, não se trata de um 
filme de horror ou ficção : O planeta precisa de 
tod@s atent@s e principalmente ativ@s ! "Nada 
menos do que a Revolução", além das Bruxas 

Virginie, Érika Martins, Apolonia Alexandrina, entre outras, conta com a 
participação muito especial da atriz, bailarina e cantora  Aline Deluna.

https://open.spotify.com/album/2gaI9jZ68AsrrItBohWS3w

https://open.spotify.com/album/2TgFP6InPLPefgO6vZbdi7
https://youtu.be/PE5fVies3Io
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Capitão Albatroz lança seu primeiro videoclipe oficial "Vou viver, vou sonhar, 
uma nova paixão vou encontrar. Meus limites superar, vou voando até o céu tocar". 
Com esse refrão, a letra sugere uma nova expectativa de vida perante a força de 
vontade de quem já superou ou vai superar a depressão e tantas outras 
dificuldades."Vou viver" é o primeiro videoclipe oficial da banda guarulhense Capitão 
Albatroz e é também a segunda faixa de "Nós vamos vencer!", seu álbum de estreia 
lançado em junho de 2021 com recursos da Lei Aldir Blanc. 

O clipe conta com a participação de vários artistas do 
coletivo Nova Era do Rock e com a participação de fãs e 

parceiros comerciais da banda. 

Com produção de Gilberto de Sucesso, o vídeo possui entre outras imagens um rolê 
da equipe de motociclistas Elithe Racing Team. Vale muito a pena conferir!   Foto: Wesley 
Campello                      https://www.youtube.com/watch?v=7MUARUXu7mw

Acaba de sair do forno o primeiro single da banda Bravonas. Formada por 
Gabe Salmazo (bateria/voz), Lisi Rauth (baixo/voz) e Ivy Sumini (guitarra/voz), 
o trio de punk rock bubblegum já chegou chegando com o lançamento da sua 
primeira música: Borboleta 13. Trata-se de uma homenagem a uma das 
personagens mais queridas do centro de Curitiba, a vendedora de bilhetes de 
loteria Teresinha Hevane dos Santos, falecida em agosto deste ano. 

A banda 100% feminina formou-se em setembro deste ano, graças ao 
festival Vulvas Elétricas, que surgiu como uma forma de divulgar e fomentar 

bandas de mulheres. Durante sua primeira edição, o 
grupo completou sua formação perfeita! Gabe e Ivy já confabulavam em montar 
uma banda bubblegum, mas faltava uma integrante para fechar o power trio. Eis que 
no meio dos shows trocaram figurinhas sobre seus interesses musicais com a Lisi, e 
perceberam que tinham muito em comum, nascendo ali a fagulha da banda 
Bravonas. No primeiro ensaio o entrosamento foi instantâneo e, em menos de dois 
meses, a banda já conta com seis músicas próprias.

 https://youtu.be/X2DWxVx4YAQ

https://www.youtube.com/watch?v=7MUARUXu7mw
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Idealizado por mulheres que entendem a importância de um espaço 

representativo e inclusivo para todas as pessoas, o Festival Vulvas Elétricas surge 

para cobrir essa necessidade em Curitiba. O evento é organizado por Babi Age, 

integrante de várias bandas da cidade como Cigarras, Escambau e Wi-Fi Kills, e 

Gabe Salmazo, tatuadora e guitarrista da banda Le Trutas. 

Também atuam na organização Cátia Reis e Luiza Remez, que se ocupam da 

parte de comunicação do festival. 

A intenção é promover o festival duas vezes por ano com, pequenos eventos 

entre eles, sempre buscando divulgar novas bandas formadas por mulheres, 

pessoas trans e não binárias e também, incentivar a formação de novas bandas. 

Além disso, o festival tem o objetivo de realizar o evento em espaços diversos 

de Curitiba, tornando o evento em uma vitrine dos múltiplos espaços culturais da 

cidade.

O Festival Vulvas Elétricas estreou em setembro deste ano e já se organiza para 

uma segunda edição em dezembro.

É possível inscrever sua banda no formulário disponibilizado no 

perfil do instagram do festival @festival.vlvs.

A próxima edição acontece dia 17 de dezembro às 16:00 no 

James Garden. 

Mais informações estarão no Instagram do evento.

         https://www.instagram.com/festival.vlvs

I I
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Rabo de Galo Ode ao Caos

Daeee Undergrada! A Trajano Records, esta 
apoiando o evento de lançamento do novo ep Ode ao 
Caos da banda Rabo de Galo 

O Show está ocorrendo Hoje no Jokers dia 18 de 
novembro, Sexta-feira, durante o lançamento da 
Revista Trajano Hells 17

Essa noite vai ser especial por vários motivos, a 
banda Rabo de Galo está comemorando também o 
aniversário do Christiano C. Neto, baterista da 
famigerada banda e esta rolando também uma exposição super legal de vários 
artistas amigos da banda que criaram obras para homenagear a gangue. 

Inclusive a Tira do site Undergrundi, que está nesta edição da Trajano Hells

E ainda tem mais, quem chegaou cedo ganhou brindes, como adesivo, botton, 
poster e cd. 

Pra começar a noite a banda Vu!gar Rock vai apresentar musicas de seu mais 
recente trabalho e logo depois a banda BAR vai mostrar toda sua energia e durante 

toda a noite teremos o mestre Wallace Barreto da lendária banda 
Ovos Presley com um set DJ  regado a punk/ ska/ hc/ psycho.

A arte do Cartaz e da capa desta Edição foi desenhada pelo 
grande Daniel Gonçalves.

Acesse o spotify da Banda Rabo de galo, e ouça o novo EP Ode ao Caos

https://open.spotify.com/artist/53qe3ESaN5Ym7KUDVAFmbK

https://open.spotify.com/artist/53qe3ESaN5Ym7KUDVAFmbK
https://open.spotify.com/artist/53qe3ESaN5Ym7KUDVAFmbK
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SINAPSE COM PONTA SOLTA 

Precisamos beber baby mais um drink antes que a última calota derreta 
temos ainda algum tempo nesse espaço de gelo sujo pra sugar nossas 
almas mutuamente sem motim com calma mas depressa antes que o 
último urso bipolar queira se acudir em alguma jugular solitária de nossa 
natureza.

Por:  Amarildo Anzolin

Poema Visual, Motim          Por: Amarildo Anzolin

POR QUE?

Se é melhor
andar na chuva, 

ando e molho
pelo Centro

Por que
sempre escolho

andar pelo
Mal Tempo ?

Vejo no seu rosto,
o semblante preocupado,

a chuva chora
de desgosto,

e o Meu Tempo,
sorrindo debochado

Pelos becos
do Meu Centro

escorrem mágoas
pelos cantos

Resolvo andar
pelo Mal Tempo

enquanto as águas
forem pranto

Por: Caio Passos





TUDO O QUE SEU PROJETO MUSICAL
PRECISA EM UM SÓ LUGAR

Alexandre Buhler
Produtor Gráfico/Designer

Editor de Vídeo

41 98772 5097

/alexandre.a.buhler

/buhler_@hotmail.com

Willian Beer
Produtor musical

41 99866 3483

/beer.repossiveis

/wpelacini@gmail.com

SE VOCÊ QUISER CONTRIBUIR COM O PROJETO DA TRAJANO RECORDS,  ENTRE EM CONTATO!
O UNDERGROUND PRECISA DE VOCÊ! SEJA UM PATROCINADOR  OU APOIADOR!

facebook.com/trajanorecords

youtube.chanel/trajanorecords

@trajanorecords

Acesse o QR Code 
e confira a página do

Facebook 

Confira as edições
passadas

Obrigado pelos Apoiadores do APOIA.SE e Anunciantes  
que contribuem com o projeto da Trajano Hells

APOIA.SE 
Leandro Marx
Danieli Aguiar
Paulo Pera

SEJA UM APOIADOR!
apoia.se/trajanorecords

ANUNCIANTES:
Shock Rock Rádio
Balbúrdia Records
Yuri Radio Itupava

Vulvas Elétricas
Bar do André
Nhoque and Roll
Plug and Play Estúdio


