
Uma nova referência cultural 
em Santa Bárbara 

Construído no centro da 
dè NI>\;I. a Rua do 

•<xião.n° 145(),oCentro 
Cultural e Biblioteca "Prof. 
LéoSalIum" será entregue 
ne^ta quinta-feira, 21 de 
setembro para toda a 
comunidade da Zona Leste. 
O prédio couta com 765 
metros quadrados c dispõe DO 
piso superior, de salas para 
cursos, exposições, teatro, 
palestras e eventos culturais 
em geral. Nopisoinferiorem 
espaço amplo e informatizado, 
funcionará a biblioteca. Esse 
conjunto de obras atende a 
uma antiga reivindicação da 
população da zona leste e traz 
mais facilidades para o acesso 
a informação e a participação 
nos eventos e oficinas 
culturais. 

Área para leitura ao ar livre 
s ™ 4 g ~ ~ . 

Amplas salas para cursos 

*m 

Custo 
total 

da 
obra 

A obra completa e pronta 
para uso representou para 
os cofres públicos o custo 
total de R$152.089,23, 
com iodo o material de 
construção, mobília, 
equipamentos, 
informatização, incluindo 
nesse valor a "Praça 
Brasil 500 Anos". 

. . m m . 

A biblioteca está informatizada Muito espaço para diversas atividades • A ^ 

OBRA FOI INDICADA NO ORÇAMENTO PARTIC • • • • 

Com o crescimento da zona 
leste, também aumentou o 
número de estudantes nessa 

• da cidade e n 

le um Centro 
Cultural e de uma Biblioteca 

atender a esses i ove tis e 
ã Ioda a comunidade i 

>so aos serviços dessas 
;s, se tomou mais 

svidente. Nas reuniões 
promovidas peia Prefeitura 
durante a elaboração do 

Toda a obra do Centro Cultural e Biblioteca "Prof. Leu Salluni" esteve a cargo dos funcionárius 
municipais, desde a fundação e terraplenagem ate os detalhes finais para a inauguração do prédio, 
Foram 18 meses de trabalho e dedicação para a execução dessa arrojada obra que passa a ser uma 
das principais referências culturais da Zona leste, 

orçamento participativo de 
I ^9S essa obra foi apontada 
como uma das prioridu 

. em março de 19' 
Secretarias de On 
Cultura e Turismo deram 
início as obras no terreno de 
propriedade da Prefeitura e 
localizado entre as Ruas do 
Algodão, Maceió, do Couro e 
Salvador, em frente ao prédio 
da Regional Administrativa da 
Cidade Nova. 

Doações 
As pessoas, empresas 

e instituições 

interessadas em fazer 

doações de livros, 

podem procurar a 

biblioteca no horário 

de expediente 

Biblioteca inicia com acervo de 4.500 livros 
A Biblioteca Pública da Zona 
l.cste inicia suas atividades com 
um acervo de 4.500 livros, doados 
e adquiridos. Sua principal 
finalidade é atender à Ioda a 
comunidade, facilitando o acesso 
aos livras e à ioda informação 
necessária para a complementação 
dos estudos e pesquisas em geral. 
A Biblioteca serádirecionada para 
crianças, adolescentes, adultos e 
idosos, que passam agora a contar 
com esse tipo de atendimento 

mais perto de casa. 
Funcionando na parle inferior do 
prédio, a Biblioteca conta com 
amplo espaço e salas para leitura. 
pesquisa e estudos. No fundo do 
prédio, ao lado da Bscola Maria 
José Margato Brocatto, há um 
espaço reservado, com dois 
quiosques, para leitura ao ar 
livre, ludo para proporcionar aos 
frequentadores muilo conforlu e 
comodidade. O acervo inicial 
procura atender a todas as áreas 

do conhecimento e será 
gradativamente ampliado de 
acordo com as necessidades dos 
usuários. Os periódicos (jornais e 
revistas) serão ampliados 
conforme as solicitações dos 
leitores, dando prioridade aos 
mais requisitados; lambem a 
hemeroteca (recortes de jornais) já 
começa a ser formada, A 
Biblioteca inicia seus trabalhos 
contando com as facilidades da 
informática catalogando. 

inicialmente, todos o.s livros do 
acervo (título e autor), assunios 
dos livros, leitores inscritos e os 
empréstimos. 

Horário de 
Funcionamento 

O atendimento na Biblioteca será 
de segunda a sexia-feira, das '):(Mi às 
18:00 horas e aos sábados, das 9:00 
às 12:00 horas. 


