
 
 

 
 
O grupo, da cidade de Osório/RS, iniciou sua carreira em 19 de Abril de 1999 com a dupla "Julian e Juliano", 
motivada pelo grande público da sua região, agregaram à dupla no ano de 2004 o grupo "Só Vanerão", formando 
então "Julian e Juliano & Só Vanerão". 
Composto por músicos de alta competência no mercado, começaram juntos uma trajetória de sucesso. A qualidade 
musical e o carisma sempre foram fatores determinantes no sucesso da dupla, e agora do grupo. 
 
O 1° CD – Eu quero vê, lançado em 2005 pela Gravadora Acit, contagiou o público bailero com várias canções. 
 
Já o 2° CD – Do nosso jeito, lançado em 2007, os trouxe um número grandioso de novos fãs, com muitas canções 
de sucesso total em várias emissoras. 
 
O 3° CD – Me telefona, lançado em 2008, tem por título "Me Telefona", canção de grande sucesso, gravada ao vivo 
na cidade de Palmares do Sul/RS. 
 
O 4° CD – Tá rolando um clima, lançado em Dezembro de 2009, um dos mais promissores da carreira, com 
músicas bem animadas, e uma em especial muito campeira, “Vaneraço”. 
 
No ano de 2010, veio gravação do 1º DVD – Se liga e do 5º CD, ao Vivo, um apanhado dos maiores sucessos da 
carreira, mesclado com canções inéditas. Lançado em Dezembro do mesmo ano. 
 
O 6° CD – Essa noite tem JJSV, lançado em 2012, com canções baileiras, como: Sou teu não nego, PQP e 
Curtição. 
 
Em 2013, veio o 7º CD – Chegou JJSV Volume Sete, gravado "Ao vivo", no dia 08 de Junho de 2013 em Santo 
Antônio da Patrulha/RS seguindo a identidade de JJSV, animado e dançante com músicas como “O gauchão vai te 
pegar” e “Agora quem chora é você”. 
 
O 8º CD – Pra Dançar, também gravado “ao vivo”, este na cidade de Osório/RS, conta com músicas que tiveram 
grande aprovação do público, como “Sou ciumento mesmo”, “O jeito do gauchão”, “Domingo de manhã”, 
“Reencontro” com a participação de Sandro Coelho, entre outras. 
 
O 9º CD – Volume 9, seguindo os pedidos dos fãs, também foi gravado ao vivo, trazendo sucessos como “To solteiro 
to largado”, “Deixa eu tomar conta de você”, “Surungo de campo” com a participação de César Oliveira e Rogério 
Melo. 
 
O 10º CD – Volume 10, ao vivo, trouxe sucessos como “Chora vagabundo”, “Máquina do tempo”, “Bebe liga e chora” 
e “RG de cachaceiro”. 
 
E o mais recente, 11º CD – Meu vício, gravado ao vivo em Viamão/RS, chegou recheado de sucesso, que antes 
mesmo do lançamento já estavam na ponta da língua dos fãs. “Com amor não se brinca”, Meu vício”, “Paraquedas” e 
“O relógio parou” foram os destaques deste álbum.  
 
 
O grupo dispõe de uma grande estrutura para shows e bailes, com sonorização, iluminação e painéis de led de última 
geração. Para o transporte dos artistas e equipe técnica, um Ônibus DD Buscar 4 eixos. Para o transporte do 
equipamento, um Caminhão Mercedes Benz, ambos com uma aparência impactante para a chegada em sua cidade, 
100% envelopados com a marca Julian e Juliano & Só Vanerão. 
 
Nossos Contatos: 
Escritório (51) 3663-7535 - Rua Sete de Setembro, 385, Sala 605, Centro - Osorio/RS. 
(51) 99643-6039 Vivo 
(51) 98131-9101 Tim 
(51) 99242-0464 Claro 
www.jjsv.com.br 
contato@jjsv.com.br 


