Yuri Guerra: talento e solidariedade unidos em uma só voz
O belo-horizontino Yuri Guerra descobriu muito cedo seu talento e vocação para música.
Frequentador desde a tenra idade de apresentações de corais e óperas no Palácio das Artes,
aos oito anos ingressou no coral da Fundação Torino Escola Internacional. Em pouco tempo,
tornou-se 1º solista.
Ao concluir o ensino fundamental, Yuri decidiu buscar formação internacional para iniciar sua
profissionalização em música. Escolheu a St. George's School, localizada em Vancouver e
considerada uma das cinco melhores escolas do Canadá. Após dois anos de estudos, foi
convidado a ingressar na renomada Vancouver Academy of Music, onde permaneceu até 2014,
sob orientação do maestro David Meek.
Para fazer sua graduação em música, Yuri optou pela terra natal da ópera: a Itália. Atualmente,
o cantor reside em Bologna onde é aluno regular do tradicional Conservatorio Giovanni Battista
Martini, a mais antiga instituição de ensino superior de música da Itália, fundada em 1802.
Yuri é baixo-barítono e estuda técnica vocal de ópera com a orientação do tenor e maestro
português Fernando Cordeiro Opa. Pelo Conservatorio Giovanni Battista Martini realizou
apresentações na Basilica di San Martino Maggiore, na Cappella Farnese, Museo della Musica
e na Sala Bossi, um dos maiores espaços dedicados à concertos de Bologna.
Versatilidade musical
Artista versátil, Yuri acredita que um profissional de talento deve se dedicar a toda a gama
artística que puder desenvolver. Por isso, ele também compõe e canta em estilo Crossover. Suas
principais influências neste estilo são: Andrea Bocelli, Josh Groban, The Tenors, entre outros.
Algumas composições próprias e versões de canções já conhecidas como Garota de Ipanema
podem ser vistas no seu Canal no Youtube (http://www.youtube.com/user/iYuriGuerra).
Solidariedade
Além da arte, Yuri também tem grande envolvimento com as causas sociais e com direitos
humanos. É membro do Lions Club (entidade líder mundial em serviços comunitários e
humanitários), artista voluntário do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela
Hanseníase – MORHAN e agora iniciou o trabalho como artista voluntário do ITAKA-Escolápios.
O cantor já realizava concertos beneficentes quando era estudante da Fundação Torino. Aos 16
anos, quando realizou seu primeiro concerto na Casa Fiat de Cultura, Yuri arrecadou brinquedos
que foram doados na para creches da Região Metropolitana de Belo Horizonte

No Canadá, Yuri participou de eventos promovidos pelo Lions Club e pela Heart2Heart
Foundation (organização humanitária global que atua na melhoria das condições de saúde e
atendimento de vítimas de desastres) no River Rock Casino de Vancouver.
Como artista voluntário do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase
– MORHAN, Yuri realizou duas visitas ao Vaticano. Em uma delas, em 2015, teve oportunidade
de cantar para o Papa Francisco, durante uma audiência geral realizada na Praça de São Pedro
em 2015.
No Brasil, Yuri participou em 2013 da reunião da Frente Parlamentar pela Erradicação da
Hanseníase e doenças elimináveis, juntamente com Elke Maravilha e a Sancler Frantz Könzen
– Miss Mundo Brasil, entre outras personalidades. E esteve presente também no 14º Encontro
Nacional do Movimento pela Erradicação da Hanseníase, realizado no Rio de Janeiro em 2014
que contou com a presença de diversos Ministros.
Em 2015, Yuri realizou o concerto “Um espetáculo para Villa-Lobos” na Fundação de Educação
Artística. O evento arrecadou alimentos para a Fundamigo - instituição de caráter filantrópico,
que promove a beneficência através da assistência social às famílias em condição de
vulnerabilidade econômica e social.
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