1ª. SEMANA CULTURAL
DA ESCOLA ESTADUAL EDSON RONTANI
A 1ª. Semana Cultural da Escola Estadual
Edson Rontani será realizada de 9 a 14 de
abril de 2012, como forma de
homenagear o patrono desta escola
situada no bairro Altos de Piracicaba, no
município de Piracicaba.
As atividades visam manter as crianças no
ambiente escolar através de várias
atividades lúdicas e desportivas.
Neste período, serão desenvolvidas estas atividades junto aos professores, alunos e
comunidade :
1 – Ato ecumênico em ação de graças ao patrono Edson Rontani
2 – Palestra “Desenho como ferramenta de inclusão social e profissional”
3 – Apresentação da letra e música do Hino Oficial da E. E. Edson Rontani, de autoria
de Rui Klener e Ézio Pezzato
4 – Doação de livros com a coletânea “Você Sabia?” à sala de leitura da E. E. Edson
Rontani
5 – Exposição de obras de Edson Rontani, através de reprodução de telas a óleo,
caricaturas, cartuns e pranchas da coluna “Você Sabia?” publicada por quase 20 anos
em “O Diário de Piracicaba” e no “Jornal de Piracicaba”.
6 – Concurso de desenho com tema e técnica livres. Os vencedores serão inscritos no
10º. Salãozinho de Humor de Piracicaba, que ocorre a partir de agosto de 2012,
organizado pela Secretaria Municipal de Ação Cultural.
7 – Concurso de redação com tema livre
8 – Torneio Interclasses de Futebol de Salão com disputas aos sábados, nos dias 14 e
28 de abril, 5 e 12 de maio.

A ESCOLA ESTADUAL EDSON RONTANI
A Escola Estadual Edson Rontani está
situada no bairro Altos de Piracicaba,
região do bairro Mário Dedini e Santa
Teresinha. Foi inaugurada em 2009 e
recebeu esta denominação por indicação
da comunidade local e sacramentado por
lei aprovada pela Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo.
Atende alunos do Ensino Fundamental e
Ensino Médio.

QUEM FOI EDSON RONTANI
Edson Rontani nasceu em 1933, em Piracicaba,
SP, cidade-berço do famoso Salão Internacional
de Humor. Quadrinista e colecionador de
quadrinhos, começou seu hobby nos anos 1940,
tempo em que as histórias em quadrinhos
enfrentavam preconceitos e rejeição da
sociedade. Cartunista, realizou os primeiros
"salões de caricaturas" em Piracicaba nos anos
1970, precursores do atual Salão Internacional de
Humor. Chargista, deu forma ao personagemmascote do XV de Piracicaba, o Nhô Quim,
criando charges antes e após os jogos do time de
futebol, reproduzidas na imprensa local por mais
de quarenta anos. Fanzineiro, teve a idéia de
realizar intercâmbios com fãs de quadrinhos e
criar uma publicação amadora do gênero, antes
de qualquer fanzine brasileiro existir.
Em 1981, o trabalho de Rontani estava consolidado e reconhecido entre os leitores dos
jornais em Piracicaba. Nesse ano, o artista cria “Você Sabia?”, seção de curiosidades
ilustradas, para o novo suplemento infantil de O Diário. Inspirado em seções similares
das revistas e suplementos infantis de sua infância (O Tico Tico entre elas), “Você
Sabia?” mostra a capacidade de Rontani como ilustrador e redator. Cativava o leitor
infantil pelo humor dos desenhos. E conquistava os adultos pelo "conteúdo
almanaque" dos textos, sem perder o enfoque didático.

