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D MÚSICA

UM PEQUENO GRANDE TENOR
Pupilo do maestro João Carlos Martins, Jean William traz grandes clássicos da música erudita a São José
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

À primeira vista, Jean
William, no alto de seu 1,63
metro, dentro de seu fraque,
com fala calma e voz que faz
jus ao seu porte físico, ao lado
de diversos músicos de ópera,
logo mostra ser um rapaz de
talento. Talvez um solista de
violino, talvez um pianista.
Mas, no palco, o pequeno
Jean William incorpora o gigante e alcança graves dignos de
Luciano Pavarotti, de quem
ele, Jean, é fã, inclusive.
Dono de uma história de sucesso -- palavra, aliás, que ele
usa com bastante orgulho -Jean pode ser facilmente qualificado como um dos grandes
tenores do mundo atual.
Não à toa, o jovem de origem humilde conquistou, ainda bem novo, a audição de um
dos maiores maestros do país,
João Carlos Martins, que se
refere ao pupilo como um “diamante a ser lapidado”.
Simpático, Jean conversou
ontem com O VALE e prome-

teu uma apresentação emocionante hoje à noite, no Teatro
Colinas, em São José.
“Estou iniciando uma pequena turnê e nas duas primeiras
apresentações o repertório é
pensando no clima de final de
ano, com uma mensagem positiva”, afirmou Jean.
Eclético, o programa de
Jean vai trazer desde “Nessun
Dorma”, ária de Giacomo Puccini, a “Smile”, composição famosa de Charles Chaplin.
História. A história de Jean

começou em Barrinha, cidade
do interior do Estado que vive
da cultura canavieira.
O avô Joaquim, boia-fria, é
autodidata em violão, violino e
acordeão e foi responsável pela criação de Jean.
Aos 8 anos, passou a cantar
no coral da igreja. Foi o primeiro passo para uma vida dedicada à música erudita.

DIVULGAÇÃO

Formado na USP, Jean William já se apresentou e fez cursos em diversos países do mundo; apresentação de hoje terá tema natalino

Cruzadas

Sudoku

Serviço. Hoje, no Teatro Colinas (av. São João, 2.200). Ingressos: R$ 40 (inteira). l

+Locados
Filmes

Passatempo de lógica, não necessita de operações matemáticas.Complete cada
tabuleiro (de nove quadrados) preenchendo os espaços vazios com os números
de 1 a 9, de modo que eles não se repitam em nenhuma fileira vertical, nem
horizontal, nem em cada quadrado

HORIZONTAIS: 1. O contrário de pequeno Imediatamente. 2. Corada, purpúrea - Voz
imitativa de uma explosão. 3. (Fig.) Meigo
suave (voz, olhos etc.). 4. Peça de vestuário
que calça os pés - Fragrância. 5. As consoantes de parede - (Admin.) Taxa Média de Retorno. 6. (Bíbl.) Primeiro patriarca e tronco
dos hebreus. 7. Projetado, fantasiado. 8.
Diz-se de ou lugar desabitado, deserto Sigla de partido de centro-direita. 9. O símbolo químico do nióbio - Grande e forte
macaco, de pelagem curta e negra; espécie
ameaçada de extinção. 10. Famosa marca
de sandálias. 11. Na parte mais elevada - O
cantor carioca Maia (1942-1998). 12. (Pop.)
Vexame, situação embaraçosa - Cada uma
das estruturas que revestem o corpo das
aves. 13. As vogais de metade - (Fig.) Fazer
mudar, modificar.

CLAUDIA HOLLANDER
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‘Guerra Mundial Z’
Marc Forster

3

‘Meu Malvado Favorito 2’
Chris Renaud e
Pierre Coffin

4

‘Se Beber Não Case 3’
Todd Phillips

5

‘Sangue no Gelo’
Scott Walker

6

‘Depois da Terra’
M. Night Shyamalan

7

‘Homem de Aço’
Zack Snyder

8

‘Universidade Monstros’
Dan Scanlon

9

‘Minha Mãe é uma Peça’
Andre Pellenz

NIVEL DIABÓLICO

HORIZONTAIS: 1. Grande, Já, 2. Rósea, Pum, 3. Aveludado, 4. Meia, Odor, 5. Prd, TMR, 6. Abraão, 7.
Ideado, 8. Ermo, PI, 9. Nb, Gorila, 10. Havaianas, 11.
Acima, Tim, 12. Mico, Pena, 13. Eae, Virar.

horóscopo

‘Wolverine Imortal’
James Mangold

Wolverine viaja até o Japão, onde ele
enfrenta seu inimigo em uma batalha de vida ou morte que o deixará
marcado para sempre.

NIVEL MÉDIO

VERTICAIS: 1. Grampo, Inhame, 2. Rover, Bacia, 3.
Aseidade, Vice, 4. Nela, Bérgamo, 5. Dau, Tramoia,
6. Domadora, PI, 7. Padrão, Inter, 8. Judô, Plaina, 9.
Amora, Plasmar.

VERTICAIS: 1. Utensílio para prender o
cabelo feminino - Tubérculo muito utilizado pela culinária brasileira. 2. (Land) Famosa indústria automobilística de veículos
todo-terreno - (Pop.) Cavidade no extremo
inferior do tronco, formada pelos dois ossos ilíacos, sacro e cóccix. 3. (Rel.) Atributo
divino fundamental, que consiste em existir por si próprio - Substitui o presidente ou
o titular de um cargo. 4. Combinação de
preposição com pronome pessoal (fem.) Cidade italiana, na Lombardia, ao pé dos
Alpes. 5. Departamento de Arquitetura e
Urbanismo - Manobra secreta, com propósitos ilícitos. 6. A esposa de um membro do
Lions Club - Sigla do estado que faz divisa
com o CE e o MA. 7. (Fig.) Nível, gabarito (Red.) Uma tradicional equipe de futebol
gaúcha. 8. Uma modalidade olímpica de
luta esportiva - Instrumento de carpinteiro,
para desbastar e alisar madeiras. 9. Fruto
silvestre comestível - Formar ou modelar
em barro, gesso etc.

1

SER PRUDENTE É PRECISO
O planeta Urano, que retomou ontem seu movimento
direto, já está sob o efeito
da oposição de Marte, que
será exata dentro de poucos dias. Assim, é essencial
que atuemos com a máxima
prudência, para prevenir
problemas, crises e acidentes. Atitudes bruscas, rudes
ou agressivas devem ser
evitadas, sob pena de nos
desentendermos com os
outros. Convém mantermos a calma em todas as
situações, especialmente
no trânsito, e não nos deixarmos levar por impulsos
momentâneos e inconsequentes. O ideal é fazermos
vista grossa a tudo o que
soar como provocação e
não criarmos atritos com as
pessoas à nossa volta.
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‘Temporada de Caça’
Mark Steven Johnson

ÁRIES
Convém que você atue
com diplomacia e não se
envolva em confrontos. Não se
deixe levar pela agressividade
e esteja alerta para não magoar
os outros. É essencial que você
reponha as suas energias.

CÂNCER
Nestes dias, se divida
com a máxima habilidade entre
seus interesses profissionais e
as solicitações domésticas. Não
assuma afazeres ou
responsabilidades que não lhe
dizem respeito.

LIBRA
Não faça nem aceite
provocações e atue no sentido
de preservar a paz a seu redor.
Para conseguir isso, o melhor
que você tem a fazer é conter
seus ímpetos e contar até dez
antes de agir.

CAPRICÓRNIO
Durante este período
você deve agir com a máxima
cautela e diplomacia e estar
alerta para não se envolver em
atritos com os colegas. Procure
não assumir responsabilidades
que não são suas.

TOURO
Nos próximos dias, seja
realista. Não se iluda, evite
situações nebulosas e não
alimente expectativas demais
em relação aos outros. Seu
organismo está bastante
vulnerável, portanto poupe-o!

LEÃO
Os astros vibram de
modo tenso e aconselham você
a não se envolver em situações
indesejáveis devido ao desejo
de novidade. Não diga nem
assine nada impulsivamente,
para não entrar em frias.

ESCORPIÃO
As tensões existentes
aconselham você a não se
exigir demais durante estes
dias. Seu organismo está mais
sensível e é importante que
você evite desgastes ou
sobrecargas, para não adoecer.

AQUÁRIO
Preste atenção para que
a impaciência e a inquietude
não façam com o que você se
disperse. Evite discussões.
Esteja alerta para que o desejo
de aventura não faça com que
você entre em frias.

GÊMEOS
Nesta fase convém você
manter o senso de realidade e
não se jogar de cabeça em
empreendimentos inviáveis,
que só fazem com que
desperdice inutilmente seu
tempo e energia. Tenha cautela
nos negócios e finanças.

VIRGEM
Período em que você
deve manter o senso prático e a
objetividade em todas as
ocasiões. Seja particularmente
prudente nos negócios e
finanças e atenha-se aos gastos
rotineiros. Procure ver o lado
bom das coisas.

SAGITÁRIO
No decorrer destes dias
é essencial que você não
especule e invista seu tempo,
dinheiro e até as suas energias
em empreendimentos viáveis,
que possam frutificar. Evite os
repentes e pense bem antes de
agir, para não entrar em frias.

PEIXES
Os astros aconselham
você a ser especialmente
prudente em relação às
finanças. Evite gastos
supérfluos, não especule e
conserve-se dentro do
orçamento, para não ter perdas
nem sofrer prejuízos.

