Empréstimo de livros e auxílio à pesquisa
itinerante nos bairros de Belo Horizonte
O Carro-Biblioteca é um caminhão que funciona como biblioteca móvel. Ele percorre bairros de Belo
Horizonte, em que não existem bibliotecas comunitárias, levando informação e estimulando o gosto
pela leitura aos moradores desses locais.
A biblioteca móvel permite o acondicionamento de um acervo aproximado de 3.500 livros, dos mais
variados assuntos, entre auto-ajuda, religião, filosofia, biografias, enciclopédias, dicionários,
periódicos (jornais e revistas), entre outros, com ênfase em obras de literatura para adultos, jovens e
crianças.
Os serviços prestados envolvem o empréstimo domiciliar, de 3 livros e 2 revistas por 14 dias; o auxílio
à pesquisa, com a orientação quanto ao uso de enciclopédias, dicionários, almanaques e obras
informativas; e a consulta local ao acervo. Este serviço permanece em cada bairro por um período
máximo de cinco anos. Informações: (31) 3269-1204 e cb.sub@cultura.mg.gov.br
O Carro-Biblioteca atende a seis bairros da região metropolitana de Belo Horizonte, horário de
funcionamento: segunda a sexta-feira, de 9h às 12h.
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Segunda-feira: Capitão Eduardo (Praça Rosa Mística, 13 – em frente à Igreja Católica);
Terça-feira: Diamante (Rua Maria Marcolina de Sousa, 40 – em frente ao Centro de Saúde) e Nova
Pampulha – 15 em 15 dias;
Quarta-feira: Vale do Jatobá (Av. Perimetral Dois – em frente ao Centro Esportivo);
Quinta-feira: Conjunto Ribeiro de Abreu (R. Serra dos Órgãos, esquina com R. Serra do Cipó –
próximo ao Centro de Saúde);
Sexta-feira: Minas Caixa (R. Walfrido Teixeira Simões, 200 – em frente à E.E. Cel. Manoel Soares do
Couto).

Documentos necessários:
Nenhum documento é necessário para a prestação deste serviço.

Valor:
Gratuito.

Órgão responsável:
Secretaria de Estado de Cultura - SEC

Links:
cb.sub@cultura.mg.gov.br
Avaliar este Serviço

Locais onde o serviço é prestado:
Lista de Municípios

Lista de Locais Selecione a Unidade

Enviar para impressão

