
 

  

A cantora e compositora Juliana Valiati natural de Marechal Cândido Rondon-PR, aos 6 anos de 

idade, sempre com incentivo dos pais, já participava de festivais e shows no Estado do Paraná 

e no País vizinho Paraguai.  

Ainda na sua adolescência Juliana conquistou o primeiro lugar no concurso nacional do 

programa Gente Inocente da Rede Globo (2000), apresentado por Marcio Garcia o que rendeu 

um contrato de três anos, onde participou de inúmeras apresentações especiais.  

A convite do cineasta Manaoos Aristides, Juliana atuou e interpretou músicas do seriado “ A 

Saga”que conta a história da ocupação e colonização do Estado do Paraná, e participou 

interpretando a música tema do documentário “Ôh Minas Gerais” realizado pela TV 

Evangelizar, também com a direção de Manaoos.  

Em parceria com o cantor Amado Batista, Juliana passou por 25 capitais do país divulgando o 

seu trabalho em rádios e TVs, com ênfase para a sua composição “Mas você de foge de mim”.  

Em 2019, Juliana se destacou com o Hit “Apaixonadinha da Silva”, com produção musical de 

Blener Maycon, em rádios, TVs e mídias digitais, lançando também o videoclipe gravado e 

produzido em Miami –EUA.   

Em 2020, Juliana também impulsionou a divulgação em rádios, TVs e mídias digitais o Hit 

“Nada Contra Minha Cama”, música que contou com a produção musical da Banda Yahoo. A 

música também ganhou um videoclipe produzido e gravado em Nova York-EUA.  

Juliana também mostra mais uma faceta da sua versatilidade apresentando o programa “Vozes 

do Brasil com Juliana Valiati” pela Rede Brasil de Televisão, com transmissão em todo território 

nacional.  

Atualmente Juliana está lançando o single e videoclipe, gravado em Fortaleza-CE, da música 

“Romântico incompetente” com participação do cantor Aldair Playboy, com produção musical 

de Wagner Bobinho.  

Com 1 DVD e 5 CDs a cantora e compositora Juliana Valiati realiza shows por todo Brasil e 

exterior, alguns com participações em apresentações de cantores renomados do show 

business.  

  



Videoclipe "Romântico incompetente": https://youtu.be/-mrhTIJACr4   

Youtube: Juliana Valiati  

Single "Romântico incompetente": Disponível em todas as plataformas digitais   

Site: www.julianavaliati.com.br  

Facebook: @JulianaValiatiOficial   

Instagram: @juliana.valiati   
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