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1942 - Interrupção da  Biblioteca Móvel * 1942 - Interrupção da  Biblioteca Móvel.  

1979 – Retorno com as Kombis. 

1991- Surgem na paisagem da cidade os ônibus 
brancos  reformados nas oficinas da CMTCbrancos... reformados nas oficinas da CMTC.

* Segunda Guerra Mundial
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Primeiro ônibus que voltou a circular em 2008











A Cid d  h  4 ÔNIBUS BIBLIOTECAA Cidade ganha 4 novos ÔNIBUS BIBLIOTECA

•Quatro Ônibus passaram a atender 20 roteiros.

• O serviço de Extensão ganha em 2008 o Prêmio Viva  
Leitura, na categoria Bibliotecas Públicas e Comunitárias.  g
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Ônibus biblioteca em Atibaia
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s corredores como espaço
e despertar interesses e p

mizades em torno dos livros.



rdim São Luiz – a curiosidade e o encantamento
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Sem receitas mágicas, mas com profundo conhecimento de
causa, Michele Petit ilumina por vários ângulos as relações
entre os jovens e o livro no mundo globalizado, apostando no

papel fundamental 
que a leitura pode que a leitura pode 
representar para a 
construção e 
reconstrução do reconstrução do 
sujeito, 
particularmente em 
contextos de crise contextos de crise 
ou de grande 
violência social.







VRO PROPORCIONANDO O ENCONTRO DE PAIS E FILHOS



ças, adolescentes e adultos que, até então, viveram muito 
te dos livros, reúnem-se em volta de mitos ou lendas, poesias te dos livros, reúnem se em volta de mitos ou lendas, poesias 

buns. 

avés dos livros, ,
stem à 

versidade, e 
servam um servam um 
aço de sonho, 
iberdade, de 

nsamento  nsamento. 
tem-se mais 
ximos um dos 
ros  “ros. 





ma ação cultural é sempre um processo de ma ação cultural é sempre um processo de 
nstrução coletiva em que, a implicação de todos 

partir dos seus diversos saberes, possibilita o 
senvolvimento e sustentabilidade das ações . 

rmar  a  literatura como disparador de novos rmar  a  literatura como disparador de novos 
odos de pensar e inventar a própria existência, 
scolando dos modos hegemônicos de ser e de g
er nos quais os caminhos já estão determinados, 

postar nas   possibilidades de criação e cidadania .


