1. FUNCIONAMENTO

3. CONSULTA AO ACERVO

A cada usuário será facultado o

A consulta ao acervo da biblioteca é de

empréstimo de até 04 (quatro)

Oliveira

livre acesso. Porém os livros só poderão

títulos por 30 (trinta) dias;

Alvarenga funciona de segunda à sexta-

sair mediante empréstimo domiciliar no

O material emprestado deverá ser

feira das 08h às 17h.

sistema da biblioteca. Os livros apenas

devolvido

consultados deverão ser deixados sobre a

mesmas condições em que foi

O acervo é composto por livros, revistas,

mesa de estudo ou sobre o balcão da

retirado;

dicionário, jornais, enciclopédias... Esses

biblioteca. Os usuários contarão com a

A não devolução do material na

abrangem Conteúdo maçônico e assuntos

ajuda

itens

data prevista acarretará multa de

gerais.

procurados

do

R$ 1,00 por item e por dia de

A

Biblioteca

Marlene

de

para

a

localização

e

para

dos

efetivação

empréstimo domiciliar.

na

biblioteca

nas

atraso;
O acervo de Referência, periódicos
e fotografias não estão disponíveis

4. EMPRÉSTIMO
2. INSCRIÇÕES

E

DEVOLUÇÃO

DE

MATERIAS.

para o empréstimo;
O

usuário

biblioteca,
Para

a

inscrição

no

com

a

não

poderá

realizar

empréstimos até normalizar sua

empréstimo domiciliar na biblioteca, o

vinculados

situação;

usuário deverá apresentar os seguintes

funcionários da instituição cadastrados na

O

documentos:

Biblioteca. Para a Comunidade Geral é

mediante a apresentação da Guia

autorizado o uso do acervo e do espaço

de Recolhimento da multa;

da biblioteca para fins de pesquisa e

Não haverá cobranças aos dias

estudo.

relativos

do

de

débito

O empréstimo é franqueado a maçons

Carteirinha

serviço

em

Maçom

atualizada ou Carteira de Identidade.

à

GLEG,

familiares

e

a

débito

só

em

será

que

a

cancelado

biblioteca

estiver fechada ao público.
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