
VILA PRADO

  
  

Prefeito entrega prédio da Biblioteca "Euclides da Cunha".

  

  

  TAMBÉM FORAM ENTREGUES 3 PERUAS KOMBI 0 KM
PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
  

  

O prefeito Newton Lima, acompanhado do prefeito eleito Oswaldo Barba, da secretária
municipal de Educação e Cultura, Géria Montanari, da diretora do Sistema Integrado de
Bibliotecas (SIBI), Lourdes Moraes, e do secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento
Urbano, Ricardo Martucci, entregou na tarde desta terça, dia 30, o prédio da Biblioteca Pública
Municipal “Euclides da Cunha”, anexo ao CEMEI “Carmelita Rocha Ramalho”, na Avenida
Sallum esquina com a rua Antonio de Almeida Leite, na 
Vila Prado.
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Na oportunidade, o prefeito entregou também três Peruas Kombi 0 Km. Duas delas serão
utilizadas pela Secretaria de Educação e Cultura e a outra pelo SIBI para as atividades dos
projetos Barganha Book, Espaço Braille e Viagem na Leitura.

  

  

  

O prédio, que foi totalmente remodelado com recursos da ordem de R$ 389 mil, sendo R$ 60,3
de emenda parlamentar do deputado federal paulista José Mentor, e o restante de orçamento
próprio da Prefeitura, tem uma área de 502m², sendo que o projeto foi assinado pelo arquiteto
José Mário Nogueiram, que fez uma adequação no antigo reservatório de água do bairro, ao
lado do CEMEI.

  

  

  

O novo espaço foi projetado para abrigar acervos, áreas de leitura individual e estudo em
grupo, leitura livre de revistas e jornais diários, sala de projeção, infocentro com acesso à
internet, biblioteca infantil especialmente projetada para atender aos alunos do CEMEI
“Carmelita Rocha Ramalho” e toda a população do bairro, além de contar com todos os
serviços convencionais de uma biblioteca como empréstimo, devolução, reserva, comutação
bibliográfica, todos informatizados.
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A Biblioteca “Euclides da Cunha”, denominação dada pelo vereador Antonio Rubens Valdo
Ratti, estará à disposição de uma população de mais de 35 mil pessoas da região da Vila
Prado. Ela contará com um acervo de 8.567 volumes com cerca de 1.600 usuários ativos.
“Com a entrega do prédio, o bairro da Vila Prado vai contar com uma Biblioteca Pública com
um ambiente adequado, alegre e agradável, que abrigará com conforto e segurança o acervo,
usuários e serviços para atender com qualidade às necessidades de informações e serviços
daquela comunidade”, disse a diretora do SIBI, Lourdes Moraes.

  

  

  

Géria Montanari, secretária municipal de Educação e Cultura, revelou que o propósito da
biblioteca da Vila Prado vem ao encontro da filosofia da administração municipal. “Essa
biblioteca será mais um equipamento público de ensino que terá suas portas abertas tanto para
a comunidade escolar como para a população em geral”, explicou.

  

  

  

Ao cumprimentar primeiramente as crianças, como faz em todo evento em que elas estão
presentes, o prefeito Newton Lima disse estar satisfeito por, no final do seu mandato, entregar
mais um prédio que abrigará uma biblioteca municipal. Newton lembrou que ao assumir a
administração em 2001 São Carlos tinha apenas duas bibliotecas, e as que haviam nas
escolas não passavam de um armário de aço, normalmente atrás da mesa da diretora.
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De acordo com o prefeito, ao final do mandato, observa-se um salto extraordinário na direção
de dotar as bibliotecas de toda estrutura necessária. “Encerro meu mandato com 15 bibliotecas
e mais duas encaminhadas que serão inauguradas pelo meu sucessor, o professor Oswaldo
Barba”, salientou. “Para mim como educador é uma alegria muito grande estar entregando hoje
esse prédio magnifico que nós recuperamos para transformá-lo em biblioteca. Tenho certeza
que a comunidade e, em especial vocês crianças que aqui estão, irão aproveitar muito desse
espaço maravilhoso que será a biblioteca Euclides da Cunha”, concluiu.
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