Músicos bem preparados traçam juntos uma trajetória de sucesso!
Cássio Ricardo, DaCostta, Diego Pessoa e Juliano Gonçalves, cursaram música na Rima durante muito tempo, sendo que os três primeiros
fazem parte do corpo docente da academia. Osni Junior (Julian) foi monitor de bateria. Cássio e DaCostta fazem parte do Grupo Cantadores
do Litoral. Portanto existem laços muito fortes entre os integrantes de Julian & Juliano e Só Vanerão e a Academia de Música RimaAperfeiçoamento.

Qualidade e sucesso devem ser comemorados
Este é o mês do 11º aniversário do grupo
"Julian e Juliano & Só Vanerão" que
começou em abril de 1999 como dupla
"Júnior e Juliano" incentivada pelo grande
público da sua região. Em 2004, passou a
atuar como grupo formando então "Julian e
Juliano & Só Vanerão". Músicos bem
preparados começaram juntos uma trajetória
de sucesso. A qualidade musical e o carisma
foram e são fatores determinantes do sucesso
da dupla, e agora do grupo. Sempre com um
repertório dançante e de grande apelo
popular o grupo conquista, impressiona e
cativa pela animação, conhecimento musical
e capacidade técnica instrumental de seus
integrantes. O primeiro CD, lançado em
2005 pela Gravadora Acit, contagiou o
público dos bailes com várias canções; já o
segundo CD, foi lançado em 2007, atingindo
um público bem maior, pois as músicas
passara a ser executadas em várias emissoras
de rádio. O terceiro CD, de 2008, tem por
título "Me Telefona", canção de grande
sucesso gravada ao vivo em Palmares do Sul.
O mais recente trabalho fonográfico, o quarto
CD, de dezembro de 2009, é o mais
promissor da carreira até o momento, pois
trás músicas bem mais animadas. O grupo
dispõe de uma grande estrutura para shows e
bailes, com sonorização e iluminação
próprias, de excelente qualidade, destacandose quatro telas de plasma e oito Moving
Heads. Para o transporte das equipes,
artística e técnica, possui um ônibus de
bonito visual, cem por cento “plothado” com
a logotipia e imagens de Julian e Juliano &
Só Vanerão. Composto por Cássio Ricardo,
DaCostta, Diego Pessoa, Juliano Gonçalves e
Osni Junior (Julian), o grupo rompeu as
barreiras da região Litoral Norte e agora atua
com grande repercussão e sucesso em muitos
outros municípios do Rio Grande do Sul.

Há pouco esteve - entre outros lugares e por mais de uma vez - em Quaraí, Canguçú, Piratini, Campo bom,
Porto Alegre, Santa Maria, Gramado, Caxias do Sul e em Novo Hamburgo, onde tem contrato permanente
Esteve também em algumas cidades de Santa Catarina.. Parabéns e ainda mais sucesso ao grupo é o que
desejo, não só em meu nome, mas também em nome de seus colegas e da direção da Rima, onde a maioria
deles estudou e atualmente Cassio Ricardo, DaCostta e Diego Pessoa atuam como professores e monitores da
Academia de música.
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