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SERGINHO PICCIANI EM AÇÃO
Novo DVD do ex-cantor do grupo Dose Certa traz 

cinco músicas inéditas e tem participações 
especiais de grandes bambas do samba. P. 2

DESSA PIRES / DIVULGAÇÃO

A BELA QUE É 

Atriz Claudia Melo volta à cena  
como a policial Vanessa em  
‘Rocinha, toda história tem dois 
lados’, longa-metragem no qual 
também é coprodutora. P. 2

UMA FERA
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Atriz Claudia Melo se lança como 
coprodutora de longa-metragem 
Beldade também interpreta a policial Vanessa no filme ‘Rocinha, toda história tem dois lados’

DESSA PIRES / DIVULGAÇÃO

Claudia Melo mergulhou em um longo trabalho de pesquisa para compor sua personagem, a policial Vanessa, com direito a aulas de tiro em Orlando, nos Estados Unidos

A 
menina dos olhos da 
atriz e apresentado-
ra Claudia Melo é a 
filmagem do longa, 

‘Rocinha, toda história tem 
dois lados’, onde, além de 
atuar, ela investe na sua pri-
meira coprodução. Com ro-
teiro e direção de Rayssa Cas-
tro e projeto assinado pela BS 
Produções, a trama precisou 
interromper as filmagens por 
conta da pandemia e acaba 
de retomar os trabalhos se-
guindo todas as recomenda-
ções da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS).

O filme aborda o cotidiano 
dos moradores da comuni-
dade, localizada na Zona Sul 
do Rio. Entre outros assun-
tos, mostra uma tentativa de 
invasão da Rocinha, ocorrida 
em 2017, durante uma guerra 
travada por dois bandos ri-
vais. Histórias inspiradas em 
fatos reais e ficção permeiam 
a trama, que promete muita 
ação e emoção.

Claudia mergulhou em 
um longo trabalho de pes-
quisa, com laboratórios para 
compôr sua personagem, a 
policial Vanessa, e entender 
como essa mulher pensa, 
seus medos, os problemas, 
dilemas, e assim traçar o 
perfil psicológico e todas as 
posturas que deve seguir em 
cena. Foram aulas de espor-
tes táticos, de rapel, de tiro, 
que Claudia praticou em Or-
lando, nos Estaos Unidos.

Os atores Douglas Sam-
paio, Peter Brandão e Sér-
gio Hondjakoff compõem o 
elenco do filme ao lado de 
Fabiana Escobar, mais co-
nhecida como Bibi Perigosa, 
mas a maior parte do elen-
co é formada por moradores 

da Rocinha, que também 
atuam nos bastidores das fil-
magens. Depois de uma pa-
rada por conta das festas de 
fim de ano, a retomada das 
gravações está programada 
para as próximas semanas. 
Com a pandemia, todo o pro-
cesso de finalização do filme 
se estendeu. 

Claudia iniciou na carrei-

ra de atriz ainda na adoles-
cência, quando frequentou 
a Oficina de Atores da Rede 
Globo, tendo como profes-
sora Cininha de Paula. Seu 
primeiro trabalho na TV foi 
em ‘Minha Nada Mole Vida’, 
seriado que marcou época. 
Formada em jornalismo, foi 
apresentadora no programa 
de entretenimento ‘Circuito 

Carioca’ e do esportivo ‘MKC 
Combate’, por 10 anos.

Claudia passou uma tem-
porada nos Estados Unidos, 
em Nashville, para aprimo-
rar seu estudar inglês. Na 
volta, dedicou-se totalmen-
te a atuar, dando vida à Mar-
lene em ‘Órfãos da Terra’, 
trama de Thelma Guedes e 
Duca Rachid, que é suces-

so no exterior até hoje. Em 
‘A Dona do Pedaço’ viveu a 
maquiadora da inesquecível 
Vivi Guedes, papel de Paolla 
Oliveira. 

A próxima empreitada é o 
lançamento de um progra-
ma de entrevistas com ce-
lebridades, na TV, mas que, 
por enquanto, é guardado a 
sete chaves. 

Serginho Picciani lança primeiro DVD da carreira solo
Obra do ex-cantor do grupo Dose Certa traz cinco músicas inéditas e tem participações especiais de grandes bambas do samba

DIOGO PAGNONCELLI / DIVULGAÇÃO

Serginho Picciani, que vem de família de músicos, vive uma nova fase em sua carreira como sambista

Um ano depois, partici-
pou da banda da cantora 
Jovelina Pérola Negra. Em 
1997, a convite do diretor 
e produtor musical Juli-
nho Santos, começou a em-
prestar sua voz para alguns 
compositores, como: Adal-
to Magalha, Reinaldo Arias, 
Neném Chama, Adilson Ga-
vião, Gilson Bernini, Xande 
de Pilares, Doc Santana, en-
tre outros.

Em 2001, Serginho Pic-
ciani começou a trabalhar 
como corista ou backing vo-
cal de diversas produções 
artísticas, assim como em 
bandas de artistas consagra-
dos no cenário nacional. Em 
2011, cantou na abertura dos 
jogos olímpicos mundiais, 
no estádio do Engenhão, no 
Rio de Janeiro.

Antes de seguir a carrei-
ra solo, o cantor também se 
apresentou por todo país 
com o grupo Dose Certa até 
decidir se desligar da ban-
da. “Foi um período mara-
vilhoso e cresci muito pro-
fissionalmente. Sou muito 
grato por tudo, mas não 
estava mais feliz”, comenta 
Serginho, que interpretou, 
a frente do grupo, a música 
Verão pra te aquecer, na tri-
lha sonora da nova novela 
das sete da TV Globo, ‘Rock 
Story’, em 2016.

Morador de Padre Miguel, o 
cantor e compositor cario-
ca Serginho Picciani, de 47 
anos, decidiu soltar a voz e 
lançará, no próximo dia 29, 
o DVD “Esse Samba é pra 
você”. A obra, a primeira na 
carreira solo do ex-vocalis-
ta do grupo de samba Dose 
Certa, estará disponível no 
seu canal do YouTube (ht-
tps://www.youtube.com/c/
SerginhoPicciani). 

Gravado em plena pande-
mia, com todas as normas 
de seguranças, nos estúdios 
2R e Century, em Jacare-
paguá, o DVD tem direção 
geral de Fernanda Santos e 
musical de Julinho Santos 
(que já trabalhou como dire-
tor musical de artistas como 
Gustavo Lins, Arlindo Cruz e 
Xande de Pilares). 

O trabalho traz cinco mú-
sicas inéditas, além de 25 re-
gravações de sucessos como 
“Lindo Sonho”, “Pé na Areia” 
e “Samba de Arerê”, entre 
outros. A primeira faixa 
contará com a participação 
dos integrantes do grupo 
‘Vou pro Sereno’ e será uma 
compilação de três músicas: 
“Clareou”, “Água de chuva 
no mar” e “Tá escrito”.

Além deles, no projeto, 
Serginho Picciani cantará 
com outros ilustres convi-
dados, como Renato da Ro-

cinha, grupo Bom Gosto, o 
percussionista do grupo Pi-
que Novo, Binho, e a mais es-
pecial de todas, da sua mãe, 
Dona Lenir, que já cantou 
em várias bandas de baile, 
do Rio de Janeiro, na música 
‘Ainda é tempo pra viver fe-
liz’, de Arlindo Cruz, Sombra 
e Sombrinha.

Criado em uma família 
de músicos, desde cedo, o 
artista já acompanhava sua 
mãe em apresentações. Ele 
ganhou o seu primeiro repi-
nique, do tio Pelé, que tocou 

na bateria do mestre André, 
na Mocidade Independen-
te de Padre Miguel. Mas foi 
após uma canja com amigos, 
no bar Compasso da Vila, no 
bairro de Vila Isabel, que re-
cebeu o convite de Ratinho 
do Cavaco para gravar o seu 
primeiro CD, em 1995, com o 
grupo Só Se For Agora, lan-
çado pela gravadora Atração.

DVD traz 25 
regravações de 
sucessos como 
“Lindo Sonho”, 
“Pé na Areia” e 
“Samba de Arerê”

Filme aborda 
o cotidiano 
dos moradores 
da Rocinha e 
traz histórias 
inspiradas em 
fatos reais e ficção
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