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***
Este Manual do Usuário foi integralmente
criado mediante uso de software livre
(Lei Municipal nº 2.886/2003):

O Sistema Biblivre 5 é um programa livre ou
“free software”, isto é, embora os programas
tenham detentores de direitos autorais, o
sistema é licenciado de maneira livre, de
modo a permitir a sua difusão de uma forma
ampla, garantindo ainda a liberdade aos seus
usuários para copiá-los, usá-los e redistribuílos.
A licença escolhida foi uma versão traduzida
para o português da licença GPL – General
Public License da Free Software Foundation.
Arquivos com essa licença devem sempre
acompanhar o Sistema Biblivre. Todos os
arquivos dos programas-fonte também devem
sempre ter um cabeçalho alertando para a
adoção dessa licença. Embora essa licença
garanta a liberdade aos seus usuários para
copiar, usar, distribuir e modificar os
programas, a sua utilização subentende a
aceitação tácita dos termos da referida licença.
Para ler a licença completa do sistema, acesse
o menu Ajuda, opção Sobre, no menu do
Biblivre.
A licença adotada também procura garantir
que os usuários tenham o direito de obter os
códigos-fonte dos programas para estudá-los,
modificá-los e redistribuí-los. Como um
programa com base em servlets e JSP, é
executado em um hospedeiro (container), de
modo que esses programas podem ser
encarados como uma biblioteca. Esse aspecto é
reforçado por características da linguagem
Java, tais como a ligação dinâmica, e uma
característica da aplicação do Sistema Biblivre,
que é a sua arquitetura modular.

Linux Ubuntu v. 20.04
LibreOffice v. 7.2.1.2 (Write)
Gimp v. 2.10
XFCE4-ScreenShoter v. 4.10
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Apresentação
A Biblioteca Municipal de Cubatão “Prof. João Rangel Simões” funciona na Av. 9 de Abril nº
1977 - Centro. O prédio foi inaugurado em 1936, com a função original de ser sede da primeira
escola estadual do distrito: o Grupo Escolar Júlio Conceição.

Entre 1962 e 1970 tornou-se sede da Prefeitura Municipal de Cubatão. Nesta época ocorreram
diversas modificações na planta original, sendo ampliado o edifício para dois pavimentos, além de
redução no recuo frontal.
Entre 1975 e 1979 foi construído um prédio anexo na parte posterior do lote, usado pelo
Conservatório Municipal entre 1976 e 1978. Hoje o espaço é ocupado pelo Arquivo Histórico
Municipal e o Serviço de Som.
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A partir de 1981 o prédio abriga a Biblioteca Municipal de Cubatão, e por seu interesse histórico,
arquitetônico e cultural foi tombado como Patrimônio Cultural da Municipalidade em 2007.
A Biblioteca Municipal é composta pela Unidade Central e Sucursais Jardim Anchieta e Vila Nova.
Atualmente a Biblioteca Central conta com cerca de 19 mil volumes em seu acervo de assuntos
gerais. Possui também a Gibiteca, Hemeroteca, Sala de Leitura, Sala "Afonso Schmidt", Auditório
e a Sala "Monteiro Lobato", voltada para o público infantil.
A Biblioteca permanece aberta de 2ª a 6ª-feira, das 8 às 17 horas.
Iniciamos o processo de digitalização do acervo, através do sistema Biblioteca Livre (Biblivre), que
permite a inclusão digital do cidadão na Sociedade da Informação.
Conheça nossa Biblioteca Virtual para consultar os títulos 24 horas por dia, 7 dias por semana, de
onde você estiver e também, se desejar, realizar a reserva de livros.
Este Manual do Usuário pretende oferecer a você todas as informações, de uma forma rápida e
simples, dos recursos disponíveis online no site da Biblioteca Municipal.

A Biblioteca Municipal de Cubatão foi criada pela Lei Municipal de Cubatão foi criada pela Lei
Municipal nº 100, de 9 de maio de 1952, com o objetivo de estimular o hábito da leitura, preservar
o acervo cultural, oferecer condições de conciliar educação e cultura, atendendo às necessidades
da comunidade.
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1. Acessando o site da Biblioteca Municipal
Para estar presente na Internet e oferecer diversos serviços online, a Biblioteca Municipal Prof.
João Rangel Simões faz uso do sistema Biblivre, um gerenciador de bibliotecas de código livre e
gratuito, o qual pode ser acessado de qualquer computador, tablet ou celular com acesso a
Internet e navegador compatível com Chrome, Firefox ou Edge.
a) Então, para acessar a nossa Biblioteca, abra o seu navegador padrão e digite no campo de
endereços: http://biblioteca.cubatao.sp.gov.br

b) Você serão direcionado à página da Biblioteca Municipal Prof. João Rangel Simões:

c) Clique no link “Biblioteca Municipal Prof. João Rangel” para acessar os serviços disponíveis:

•

Obs.: no topo superior direito do sistema, você pode escolher outros idiomas além do
português: inglês ou espanhol.
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2. Interagindo com o Sistema Biblivre
Há 2 formas de o usuário interagir com o Sistema Biblivre:

•

Forma Básica: o usuário não precisa se identificar para o sistema Biblivre. Nesta forma,

pesquisas disponíveis, poderá conhecer todos os acervos
disponíveis em nossa Biblioteca e, em alguns casos, poderá ler livros eletrônicos
diretamente na tela do seu dispositivo. Além disso, poderá conhecer os acervos disponíveis
em algumas outras bibliotecas públicas, no Brasil ou no exterior, bem como obter ajuda
técnica caso tenha alguma dúvida sobre o uso do Sistema Biblivre. Em suma: nesta forma,
o usuário tem acesso apenas a Pesquisa e Ajuda, conforme a tela abaixo:
terá acesso completo às

• Forma Avançada: o usuário precisa necessariamente se identificar para o sistema Biblivre,
digitando nos campos “Usuário” e “Senha” o seu nome de usuário e a sua senha. Nesta
forma, terá acesso completo não só às pesquisas disponíveis e a ajuda técnica, como ainda
poderá reservar livros e, quando necessário, alterar a sua senha de acesso ao Sistema. Em
resumo: nesta forma, após fornecer seu nome de usuário e senha, o usuário tem acesso a

Pesquisa, Reservas, Administração, Ajuda e Sair, conforme a tela abaixo:

Recursos disponíveis:
Não exige
identificação

Exige Identificação

PESQUISA
Bibliográfica
Autoridades
Vocabulário
Distribuída

RESERVAS
Reserva do Leitor

Exige
Identificação
ADMINISTRAÇÃO
Troca de Senha

Não Exige
Identificação
AJUDA
Sobre...
Perguntas…
Manual

Exige Identificação
SAIR

Nas páginas a seguir, abordaremos detalhadamente todos os recursos básicos e avançados do
Sistema.
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3. Realizando uma pesquisa bibliográfica
Uma das maneiras mais simples e direta, de levantar uma informação bibliográfica é executar
uma pesquisa na base de dados bibliográfica. A pesquisa bibliográfica permite recuperar
informações sobre os registros do acervo da Biblioteca, listando seus exemplares, campos
catalográficos e, às vezes, arquivos digitais.
Existem dois tipos de pesquisa dentro do Biblivre: a básica e a avançada. A forma básica usa a
pesquisa simplificada, que buscará cada um dos termos digitados nos seguintes campos: Autor,
Ano, Título, Assunto, ISBN, ISSN, Editora e Série. A pesquisa avançada confere um maior
controle sobre os registros localizados, permitindo, por exemplo, buscar por data de catalogação
ou exatamente no campo desejado.

A) Realizando uma Pesquisa Simplificada
a) No menu superior, selecione a opção “Pesquisa” e, a seguir, a opção “Bibliográfica”. Será
apresentada a seguinte tela:

b) No campo “Preencha os termos da pesquisa”, digite a palavra ou frase que você busca. O
sistema procurará por essa palavra ou frase nos campos Autor, Ano, Título, Assunto, ISBN, ISSN,
Editora e Série. P. ex.: “escrita”.

•

Obs. 1: Se você não fornecer uma palavra ou frase a este campo e realizar a
pesquisa, clicando no botão verde “Listar Todos”, o sistema retornará o acervo
completo, mas limitado aos primeiros 1000 registros.
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•

Obs. 2: As palavras são pesquisadas em sua forma completa, porém é possível usar
o caractere asterisco (*) para buscar palavras incompletas, de modo que a pesquisa
'escrit*' encontre registros que contenham 'escritos', 'escritora' e 'escritório', p.ex..
Aspas duplas podem ser usadas para encontrar duas ou mais palavras em
sequência, de maneira que a pesquisa "escrita da memória" encontre registros que
contenham todas essas palavras juntas, mas não encontre registros com o texto
“escrita sem memória”.

c) Informe a seguir, se desejar, o tipo de material que você procura no acervo bibliográfico (livro,
panfleto, manuscrito, tese, periódico, artigo, arquivo de computador, mapa, foto, filme, partitura,
música, som não-musical e objeto 3D). Se você não informar o tipo de material, o sistema
realizará a busca em todos esses materiais, o que poderá exigir um pouco mais de tempo para se
obter os resultados da pesquisa.
d) Por fim, clique no botão verde “Listar Todos” e o sistema retornará todas as ocorrências
encontradas, conforme vemos na tela a seguir, para a palavra “escrita” que usamos como
exemplo no item “b” acima:

Na tela acima, pelo que observamos, o sistema encontrou na base bibliográfica um TOTAL de 2
ocorrências

para a palavra “escrita” que pesquisamos. Ambas as ocorrências encontram-se no

campo TÍTULO.
É possível ordenar os resultados por Título, Autor, Ano, Título, Editora e Série, bastando alterar a
ordem no campo “Ordenar por”, à direita da tela, sobre os resultados.
Observe que os campos “Autor” e “Assunto” são, na verdade, links. Clicando em qualquer deles,
o sistema realiza outra pesquisa, retornando agora outras bibliografias existentes no acervo
escritas pelo mesmo Autor ou sobre o mesmo Assunto.
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e) Ao lado direito de cada registro bibliográfico há 2 botões: “Abrir Registro” e “Selecionar”. A
primeira opção permite ao usuário abrir o registro e verificas as demais informações disponíveis
sobre a obra, dispostas na forma de abas:
•

“Resumo catalográfico”: apresenta os principais dados do registro catalográfico, tais como
tipo de material, imprenta, descrição física, ISBN, assunto tópico, localização interna, CDD
etc.

•

“Formulário”: apresenta o formulário de cadastro da obra, com todos os dados do registro
catalográfico.

•

“MARC”: apresenta os dados de MARC (“Machine Readable Cataloging”, “Catalogação
Legível por Computador”) tornando possível ao computador ler e interpretar os dados do
registro catalográfico.

•

“Exemplares”: nº de exemplares totais, nº de exemplares disponíveis, nº de exemplares
emprestados e nº de exemplares reservados para retirada.

Na parte superior há três botões:
•

“Retornar à pesquisa”: volta à lista de ocorrências resultante da pesquisa realizada.

•

“Anterior”: acessa a ocorrência anterior; isto é, para o registro bibliográfico anterior,
quando for o caso.

•

“Próximo”: avança para a próxima ocorrência; ou seja, para o registro bibliográfico
posterior, se houver.
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f) A segunda opção, “Selecionar”, permite selecionar um ou vários registros bibliográficos da lista
resultante da pesquisa. Para selecionar todos os registros de uma só vez, deve-se clicar no botão
“Selecionar registros desta página”, existe logo acima da lista.

Os registros selecionados são acumulados na área de transferência do sistema, entre o campo de
pesquisa e o topo da lista de ocorrências:

Para remover algum registro da lista de selecionados, basta clicar no “x” que aparece no lado
direito do título da obra.
O botão “Exportar registros” permite que o registro bibliográfico seja salvo no formato padrão
MARC (ISO2709), permitindo que o mesmo seja usado, posteriormente, para importações e
leituras em outros aplicativos. Ao clicar nesse botão, surgirá uma janela do sistema operacional
para que o usuário defina o caminho e o nome do arquivo:
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B) Realizando uma Pesquisa Avançada
A pesquisa avançada está disponível somente para a pesquisa bibliográfica.
A Pesquisa Avançada serve para criar um filtro especial para a pesquisa. Ao clicar na opção
“Pesquisa Avançada”, a seguinte tela é apresentada:

Esta espécie de pesquisa é bastante poderosa, pois permite que mais campos sejam pesquisados e
até mesmo combinados entre si. Por outro lado, por sua complexidade e ainda a grande
quantidade de registros bibliográficos existente na base, os resultados podem ser um pouco mais
demorados do que aqueles obtidos pela pesquisa simplificada. Use esta pesquisa quando você
estiver procurando algo bastante específico, cujos dados conheça previamente.
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a) Por padrão, a região “Contendo o texto” é formada por 3 campos de pesquisa, mais você
pode

acrescentar

mais

campos

clicando

no

link

“Adicionar

termo”.

Na

figura

abaixo,

acrescentamos um 4º campo de pesquisa:

Preencha os campos com os termos de pesquisa (palavra ou expressão) e indique nos botões “No
campo” em quais campos esses termos devem ser buscados. P. ex.:

As combinações entre campos, que tornam a pesquisa avançada bem mais eficaz que a
simplificada, são feitas pelos botões-conectores “E”, “OU” e “E NÃO”, colocados entre os
campos de pesquisa. Os conectores funcionam da seguinte maneira:
•

Conector E: [Termo1][Campo1] E [Termo2][Campo2]... – Retornará os registros
bibliográficos que ao mesmo tempo satisfaçam todos os termos e campos.
P.ex.: Brasil – História [Assunto]
E Instituto [Autor]
retornará todos os registros bibliográficos em que o campo Assunto contenha a expressão
“Brasil – História.” e, ao mesmo tempo, o campo Autor contenha a palavra “Instituto”.

•

Conector OU: [Termo1][Campo1] OU [Termo2][Campo2]... – Retornará os registros
bibliográficos que satisfaçam pelo menos 1 dos termos e campos.
P.ex.: Micotti [Autor]
OU Instituto [Autor]
retornará todos os registros bibliográficos em que o campo Autor contenha a palavra
“Micotti” ou a palavra “Instituto”.

•

Conector E NÃO: [Termo1][Campo1] E NÃO [Termo2][Campo2]... – Retornará os registros
bibliográficos que satisfaçam o 1º termo e campo e, ao mesmo tempo, exclua
explicitamente os que satisfam o 2º termo e campo.
P.ex.: Escrita [Título]
E NÃO Micotti [Autor]
retornará todos os registros bibliográficos em que o campo Título contenha a palavra
“Escrita” e, ao mesmo tempo, exclua os que tenha por Autor palavra “Micotti”.
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b) Abaixo da região “Contendo o texto” há outra região - a região restrititva - com campos
diversos que permitem filtrar ainda mais os resultados:

•

•
•

“Tipo de material”: permite que a pesquisa se restrinja a apenas um tipo de material:
livro, panfleto, manuscrito, tese, periódico, artigo, arquivo de computador, mapa, foto,
filme, música e som não-musical. O padrão é que a pesquisa se realize em todos os
materiais, o que certamente leva mais tempo.
“Catalogado entre”: permite que a pesquisa se restrinja ao material catalogado entre duas
certas datas: basta clicar sobre o ícone do calendário para selecionar a data.
“Alterado entre”: permite que a pesquisa se restrinja ao material que sofreu algum tipo
de alteração de dados entre duas datas: basta clicar sobre o ícone do calendário para
selecionar a data.

c) Todos os campos de ambas as regiões são facultativos. Caso queira alterar os dados antes de
realizar a pesquisa, basta posicionar o cursor sobre o campo e modificar o seu conteúdo ou,
então, se quiser apagar todos os campos de uma só vez, clique no link “Limpar termos da
pesquisa”.
Este link pode ser usado também após realizada a pesquisa, para limpar todos os campos e
proceder a uma nova pesquisa.
e) Preenchidos os campos de interesse, clique no botão verde “Pesquisar” e o sistema retornará
todos os registros que satisfaçam os critérios usados.

- 15 -

4) Realizando pesquisa de Autoridades ou Vocabulário
A forma de pesquisa nestes casos é muito semelhante à da pesquisa bibliográfica simplificada,
vista no Capítulo 3, Item A. Assim, para realizar uma pesquisa, basta informar os termos e
selecionar o campo de interesse.

A) Realizando pesquisa de Autoridade
A pesquisa de Autoridades permite recuperar informações sobre os autores presentes no acervo da
Biblioteca, de obras já catalogadas. A pesquisa buscará cada um dos termos digitados nos
seguintes campos: Autor, Entidade, Evento, Outras formas do nome.
a) No menu superior, selecione a opção “Pesquisa” e, a seguir, a opção “Autoridades”. Será
apresentada a seguinte tela:

b) No campo “Preencha os termos da pesquisa”, digite a o nome completo ou parcial da
autoridade que você procura. P.ex.: “Abramovich”.
c) Clique no botão verde “Listar Todos” para o sistema realizar a pesquisa e retornar a lista de
autoridades encontrada:
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d) Clique no botão “Abrir registro” para acessar os dados da autoridade pesquisada (abas: resumo catalográfico,
formulário e MARC):

e) Clique no botão “Selecionar” para marcar o registro para ulterior exportação, através do botão “Exportar
registros”:

B) Realizando pesquisa de Vocabulário
A pesquisa de Vocabulário permite recuperar informações sobre os termos presentes no acervo da
biblioteca, também de obra já catalogadas. A pesquisa buscará cada um dos termos digitados nos
seguintes campos: Termo Específico (TE), Termo Use Para (UP), Termo Geral (TG) e Termo
Associado (VT/TA).
a) No menu superior, selecione a opção “Pesquisa” e, a seguir, a opção “Vocabulário”. Será
apresentada a seguinte tela:
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b) No campo “Preencha os termos da pesquisa”, digite a palavra ou expressão que você busca. O
sistema procurará por essa palavra ou frase nos campos Autor, Ano, Título, Assunto, ISBN, ISSN,
Editora e Série. P. ex.: “Ficção”.
c) Clique no botão verde “Listar Todos” para o sistema realizar a pesquisa e retornar a lista de
vocabulários encontrada:

d) Clique no botão “Abrir registro” para acessar os dados do vocabuário pesquisado (abas: resumo catalográfico,
formulário e MARC):

e) Clique no botão “Selecionar” para marcar o registro para ulterior exportação, através do botão “Exportar
registros”:
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5) Realizando uma Pesquisa Distribuída
A pesquisa distribuída permite recuperar informações sobre registros em acervos de outras
bibliotecas que disponibilizam seus registros para pesquisa e catalogação colaborativa através do
protocolo Z39.50.
Um ponto importante nesse tipo de pesquisa é não selecionar muitas bibliotecas, pois o resultado
poderá ser demorado. Além disso, na pesquisa distribuída não existe a opção de pesquisa
avançada, somente a simples.
a) No menu superior, selecione a opção “Pesquisa” e, a seguir, a opção “Distribuída”. Será
apresentada a seguinte tela, com a lista de bibliotecas em que podemos procurar:

b) No campo “Pesquisa Distribuída”, digite a palavra ou expressão que você busca. P. ex. , o
título de um livro, o nome um autor etc. P.ex.: “Escrita”
c) Informe a seguir o campo em que tal palavra ou expressão deve ser procurada. P.ex.: Autor.
d) Marque, por fim, a(s) biblioteca(s) que deve(m) ser pesquisada(s). P.ex.: Rede Virtual de
Bibliotecas-RVBI (Brasília-DF) e Universidade Estadual Paulista-UNESP (São Paulo-SP).
e) Clique no botão verde “Pesquisar” e, após pesquisar todas as bibliotecas marcadas, o sistema
retornará todos os registros que satisfaçam os critérios informados pelo usuário:
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f) Na lista de resultados, cada registro bibliográfico é acompanhado de um botão “Abrir
registro”. Se você clicar nele, será aberta uma tela para a visualização do registro completo,
contendo o resumo catalográfico, o formulário e o MARC. Você pode marcar esses dados para
copiar e colar, mas não pode editá-los.
g) É possível ainda navegar entre os registros apresentados, através dos botões “Anterior” e
“Próximo”. E também entre páginas de resultados, através dos botões numerados.
h) Para retornar à lista de resultados ou proceder uma nova pesquisa, clique no botão “Retornar
à pesquisa”.
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6) Realizando uma Reserva
Encontrando na pesquisa bibliográfica uma obra que seja do seu interesse, você pode reservá-la
pelo sistema Biblivre para posteriormente retirá-la por empréstimo na Biblioteca, desde que tal
obra não seja unicamente para consulta local.
a) Para você mesmo realizar reservas, primeiramente deverá estar cadastrado como “leitor” no
sistema Biblivre. O cadastro para acessar este recurso especial, porém, é feito pessoalmente na
Recepção da Biblioteca: você deverá apresentar um documento de identidade com foto e um
comprovante de residência recente (emitido no máximo há 2 meses). Uma vez cadastrado, você
receberá um nome de usuário (login) e senha para se conectar pessoalmente ao sistema Biblivre.
b) Ao acessar o sistema Biblivre, informe o seu nome de usuário e senha.
c) No menu “Circulação”, selecione a opção “Reservas do Leitor”. Surgirá a tela abaixo:

d) No campo “Pesquisar Registro Bibliográfico” informe a palavra ou expressão procurada. P.ex.:
“Escrita”. Escolha também, se quiser, o tipo de material em que a pesquisa se restringirá e
clique no botão verde “Listar Todos”.
e) O sistema retornará todos os registros que satisfaçam os critérios usados:
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f) Na lista de resultados, cada registro bibliográfico é acompanhado de um botão “ Reservar”. Se
você clicar nele, a obra será reservada para você e aparecerá acima do campo “Pesquisar
Registro Bibliográfico”:
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Você pode reservar até 2 (duas) obras.
g) Se você quiser ver a lista as obras já reservadas para você, marque a caixa “Listar apenas
registros reservados” e clique no botão verde “Listar todos”:

h) Se, porém, você quiser cancelar a reserva, basta pressionar o botão “Excluir” e a reserva será
desfeita.

i) Para retirar as obras reservadas, dirija-se diretamente à Recepção da Biblioteca, nos dias e
horários de atendimento. Se você não as retirar pessoalmente no prazo de 3 (três) dias, a reserva
será automaticamente cancelada pelo sistema.
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7) Alterando a senha
Quando você é cadastrado como “leitor” no sistema Biblivre pelos funcionários da Biblioteca,
recebe um “nome de usuário” e uma “senha padrão”; sem isto, você não é capaz de reservar
nenhum livro remotamente.
Como todos os “leitores” recebem a mesma senha-padrão ao serem cadastrados no sistema, é
necessário que você, em sua casa, ao acessar o sistema pela primeira vez, altere a senha-padrão
por uma outra de sua total vontade.
a) Para alterar a senha padrão, primeiramente acesse o sistema Biblivre usando o nome de
usuário e a senha padrão:
b) No menu “Administração”, selecione a opção “Troca de senha”. Surgirá a tela abaixo:

Há três campos nesta tela:
•

“Senha atual”: digite aqui a senha-padrão, que você recebeu ao ser cadastrado na
Recepção da Biblioteca.

•

“Nova senha”: digite aqui a sua nova senha, isto é, a senha que você quer usar.

•

“Repita a nova senha”: redigite aqui a sua nova senha, de forma exatamente igual ao
campo “Nova senha”.

c) Clique no botão “Trocar Senha” e a senha-padrão será imediatamente trocada por aquela
nova, que você definiu.
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•

Obs.: É muito importante que alguns cuidados sejam tomados na hora da criação
da sua senha. P.ex.: nunca use senhas do tipo “123456”, ou o nome de algum
parente ou animal de estimação, datas de aniversário, casamento, formatura etc.
Procure sempre associar a sua senha a algo que você se lembre facilmente. Quando
compuser a sua senha, use preferencialmente uma combinação de letras e números
de no mínimo três caracteres (o ideal é usar pelo menos seis caracteres). Evite
problemas com invasores ou usuários mal intencionados!
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8) Saindo do sistema Biblivre
Se você precisou se conectar ao sistema, fornecendo seu nome de usuário ou senha (ou seja:
efetuou “logon”), é altamente recomendável que você informe ao Biblivre o seu desejo de sair do
sistema (isto é: realizar “logoff”), para que a sua sessão não permaneça aberta em nossos
servidores. Para tanto, basta clicar na opção “Sair” existente no Menu superior:

Ao clicar nessa opção, o sistema o desconectará e retornará automaticamente para a tela inicial,
com uma pequena mensagem de “Até logo”, porém reapresentando os campos de usuário e senha
caso você queira, por algum motivo, realizar uma nova conexão:
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9) Obtendo ajuda
Caso você tenha alguma dúvida operacional, acesse a opção “Ajuda” no menu principal. São
oferecidos 3 tipos de ajuda:
•

“Sobre o Biblivre”: Trata-se de uma página com informações técnicas a respeito do
software Biblivre.

•

“Perguntas frequentes”: Essa opção encaminhará você para o fórum de discussões do
Biblivre. Aqui, outros usuários como você expõem dúvidas e obtêm esclarecimentos sobre
diversos aspectos do sistema Biblivre.
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•

“Manual”: Aqui você encontrará uma cópia em formato PDF deste Manual do Usuário,
consultá-lo em seu computador ou imprimí-lo.

Basta agora você clicar sobre a opção desejada e buscar o que procura… ;)
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10) Informações úteis
Biblioteca Municipal
“Prof. João Rangel Simões”
Biblioteca Central

Endereço:

Telefone:
Internet:
Email:
Horário de
Atendimento:
Acervo (livros):

Av. 9 de Abril, nº 1977
Centro – Cubatão-SP
CEP 11970-000
(13) 3362-1201
http://biblioteca.cubatao.sp.gov.br
biblioteca@cubatao.sp.gov.br
De 2a. a 6a. feiras,
das 08:00 às 17:00 horas
~19.000 volumes

Regulamento
1. Podem ser retirados no máximo 2 (dois) livros por vez, devendo os mesmos
serem devolvidos no prazo de 15 (quinze) dias.
2. O prazo poderá ser reduzido ou prorrogado de acordo com as necessidades da
Biblioteca Municipal.
3. Para o bom andamento do serviço, é necessária a cooperação de todos,
devendo o prazo de empréstimo ser rigorosamente observado.
4. O usuário responderá pelos danos e perdas que porventura ocorrerem enquanto
a obra estiver em seu poder.
5. O não cumprimento dos compromissos assumidos implicará na suspensão dos
empréstimos.
6. A suspensão por atraso será sempre o triplo de dias em atraso.
7. O leitor poderá solicitar a reserva de obras que estejam emprestadas.
8. A obra reservada ficará à disposição do solicitante por no máximo 3 (três) dias.
9. Quando o leitor não atender às chamadas para devolução do livro, terá sua
inscrição suspensa. Este procedimento será anulado quando for providenciada a
devolução do mesmo.]
10.O “nome de usuário” e a “senha” correlata são individual e intransferível; no
caso de transmissão a terceiros, o leitor terá sua inscrição cancelada.
11.É obrigatória a apresentação da(s) obra(s) no ato de renovação do empréstimo.
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12.As obras de referência (enciclopédias, dicionários, anuários, almanaques e
coleções), assim como jornais e revistas, estão excluídas do empréstimo,
podendo ser consultadas localmente, na Biblioteca Municipal.

* * *

Empréstimo de Livros
Poderá se beneficiar do empréstimo de livros:
•

Leitor que resida no município de Cubatão;

•

Estudantes de escolas sediadas em Cubatão;

•

Funcionários de indústrias, empresas, comércio e repartições públicas ou
autarquias dos governos federal, estadual e municipal aqui instalados.

O interessado em se beneficiar do empréstimo de livros deverá pessoalmente fazer sua
inscrição na recepção da Biblioteca Municipal e apresentar:
•

Documento de identidade (RG, CNH ou outro documento com foto);

•

Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone etc.), expedido até 2
(dois) meses.

* * *

Acervo
A Biblioteca Municipal possui acervos de assuntos gerais. Neles, o usuário pode
encontrar elementos fiáveis para a elucidação de suas dúvidas em livros, jornais e
revistas. A fim de garantir a todos o acesso à informação, a Biblioteca Municipal
possui obras diversas em Braille destinadas ao deficiente visual.

* * *

Leitura e Pesquisa
A frequência para leitura e pesquisa é livre e gratuita, não havendo maiores
formalidades ou exigências especiais.
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(esta página foi propositalmente deixada em branco)
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