
 

 

Juliana Valiati 

A cantora e compositora, Juliana Valiati natural da cidade Marechal Candido Rondon, interior 

do Paraná, já na infância dava sinais do seu gosto pela música. Essa paixão crescia dia a dia, 

com apoio dos pais, a levou a dar seus primeiros passos para seguir seu sonho. 

A primeira apresentação de Juliana Valiati aconteceu aos seis anos de idade, e não parou mais, 

cantando na sua cidade e na região oeste do Paraná, e em várias cidades paraguaias, 

participando de eventos com a banda dos primos. 

Seguiram-se festivais por todo o interior do Paraná. Notada, foi chamada pelas TVs locais, e em 

2000, observada pela TV Globo, foi convidada a participar do programa Gente Inocente, 

apresentado por Márcio Garcia. E foi lá, aos 13 anos, que conquistou o prêmio máximo, 

melhor cantora juvenil do Brasil, disputado pelas melhores de cada estado do país. Junto veio 

um contrato com a Globo, onde participou de inúmeros especiais do programa, 

homenageando artistas como Alcione, Simone, Fernanda Montenegro, e interpretou a 

Madona, e Linda Batista no especial Rainhas do Rádio. 

Também pensando na carreira em 2001, faz um workshop com Cininha de Paula de 

interpretação, e alguns cursos de aperfeiçoamento de canto e dança. 

Foi convidada a fazer uma participação como atriz no seriado “A Saga” e cantar canções da 

série, transmitida pela TV Brasil. 

Entre participações e abertura de shows se apresentou com Fernando e Sorocaba, Daniel, 

Oswaldo Montenegro, 14 Bis, João Bosco e Vinícius, Leonardo, Zé Felipe, e Amado Batista com 

quem excursionou por todas as capitais do país, fazendo palco, rádio e TV, divulgando suas 

canções, sempre acompanhada de seu violão. 

“Juliana é uma cantora promissora, canta para caramba, ela também é uma grande 

compositora, muito carismática, aprovada totalmente. Gravaria uma música da Juliana com 

certeza.” diz Amado Batista. 

Batalhou com garra e suor, até que em 2017, a produtora Jeva passa a cuidar de sua carreira, 

com toda a estrutura necessária chega ao novo EP que leva seu nome. 

Quando Juliana Valiati entrou no Estúdio Yahoo, sabia bem o que queria gravar, no novo EP 

que leva seu nome, nas muitas audições escolheu cinco canções que tocam o coração, como o 

hit “A Vida que Segue” de Ricardo Rodrigues, Zé Henrique e César Lemos. ‘Esta música me 

arrepiou desde a primeira audição’, confessa Juliana. Sentiu que precisava gravá-la pelo refrão 

forte, pela letra – nada pode derrubar quem persegue seu sonho. E mais, “Mas Você Foge de 

Mim”, composição dela em parceria com seu pai, Jacir Valiati; “Uma Estrada, Um Destino e 

Uma Canção”, dela e da banda Yahoo; “Oiê” e “Nada Contra Minha Cama”, de Arthur Danni e 

Zé Henrique. 

Para Zé Henrique (banda Yahoo), "A Juliana é força e sentimento... é pura paixão!!! Na sua voz 

as canções ganham vida e acontecem de verdade!!!" 

O EP Juliana Valiati, produzido no Estúdio Yahoo (Rio de Janeiro), conta com arranjos de Zé 

Henrique, Ricardo Rodrigues e Marcelão, e a participação da própria Juliana que acompanhou 

cada detalhe. O resultado é um disco com canções com ritmo contagiante, sem esquecer as 

nuances românticas. 



 

 

O hit, “Vida que Segue” ganhou um videoclipe, dirigido por Alexandre Arez, é cinematográfico, 

com takes rápidos, cenas aéreas e cortes efetivos. Um clipe impregnado pela natureza e veia 

sertaneja. 

Para Alexandre Arez, “A Juliana é uma cantora que através do seu olhar tímido e misterioso 

nos envolve e embala trazendo a essência da música sertaneja.” 

O EP “Juliana Valiati” foi lançado pela Jeva Produções, com distribuição da Canal 3 nos 

formatos físico e digital, também pelos canais www.americanas.com e 

www.submarino.com.br. 

Só podemos afirmar que determinada como é, Juliana constrói a carreira tijolo a tijolo, para 

que a edificação seja forte e resistente. 

 

Torres, Fontes 

 

“Juliana é muito gente boa, é uma artista de grande talento, sucesso por onde passa, porque 

tem uma estrela que brilha muito forte! Essa menina vale ouro, tem o brilho do sucesso para o 

Brasil e o mundo!!” Dupla Caju e Castanha. 

 

 

Facebook: @curtajulianavaliati  

Instagram: @juliana.valiati  

youtube/julianavaliati 

http://www.americanas.com/
www.submarino.com.br

