
 

Quando criou o grupo de estudantes Roda de Viola, João Benedito 

de Meira tinha o objetivo de fazer apresentações para datas 

comemorativas, como Dia das Mães ou festas juninas. A banda fez 

sucesso na comunidade escolar e, logo, o pedagogo de Foz do 

Iguaçu começou a receber convites para levar o grupo para tocar 

na abertura de seminários e outros eventos na região. 

“Minha relação com a música sertaneja raiz vem de berço", diz 

João. Ele conta que aprendeu a tocar viola vendo o pai tocando o 

instrumento nos fins de tarde, quando moravam no interior do 

Paraná. “Tomei gosto em função de ser uma ação diária, rotineira, 

lá na roça. Também, pela beleza das letras, que falavam da 

natureza”, afirma. “Para mim, a música sertaneja é vida.” 

Jefferson Francisco Leite Lopes, professor 

de Educação Física em Bom Sucesso, 

convidou seus alunos para treinamentos 

fora do horário de aula. Os encontros são 

destinados à prática do basquete, esporte 

que o professor já praticava e do qual 

sempre gostou.  Além do basquetebol, 

também existe, durante os treinos, o 

incentivo ao rendimento escolar. “Eu cobro 

que eles melhorem o comportamento, a 

participação nas aulas, as tarefas”, diz 

Jefferson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tributo aos 
Chili Peppers   
 Quando não está trabalhando como diretor 

auxiliar de um colégio em Foz do Iguaçu, 

Rodrigo Paulo Volff de Jesus atua como 

baixista na banda Balzary, que faz cover do 

grupo de rock americano Red Hot Chili 

Peppers. “Sou muito fã, é claro, porque o 

baixista deles é uma referência mundial, o 

Flea”, conta Rodrigo. O nome da banda, 

aliás, é uma homenagem ao baixista, que se 

chama Michael Peter Balzary. 

Além do professor auxiliar, outros 

integrantes do grupo cover são um 

professor de Filosofia e Música (o 

guitarrista) e estudantes de Física (o 

vocalista) e Engenharia (o baterista). 

Música sertaneja do interior até Foz 

Esporte além do colégio 

https://www.facebook.com/Balzary-RHCP-tribute-120004136570658/?ti=as

