
ポルトガル語利用案内 

BIBLIOTECA  CENTRAL 

ICHIKAWA 
 

 
 

Horário de Functionamento 
 

Terça-Sábado Domingo 

Biblioteca 
10:00-19:30 10:00-17:00 

Biblioteca Infantil 10:00-18:00 10:00-17:00 

1-1-4, Onitaka, Ichikawa, Chiba 272-0015 
TEL: 047(320)3333 

 15 minutos á pé das estaçôes 
 JR Moto-Yawata,JR Shimosa-Nakayama,Keisei Onigoe 

 Estacionamento subterrâneo disponível para 100 veículos. 
 

Nâo Funcionamos 
 Segundas-Feiras 
 Úl timo dia de cada més (se o último dia do més for Sábado,Domingo 

ou feriado náo funcionaremos o dia anterior)   

 Feriados Nacionais 
 Feriado de início de ano (de 28 de Dezembro a 4 de Janeiro) 
 A Bibloteca deve fechar eventualmente para realizaçáo de 

inventário ou outros motivos excepcionais. 
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ポルトガル語利用案内 

INFORMAÇÔES 
 
CADASTRO 
 
Qualquer pessoa pode utilizar a Biblioteca. 
Nâo há taxas para as pessoas que utilizarem a Biblioteca. 
 
Se você quiser emprestar livros e outros materiais da Biblioteca, você 
necessitará de um cartâo da Biblioteca. 
Por favor preencha a ficha de cadastro e apresente um documento de 
identificaçâo com o endereço de sua atual residência. 
( Identidade, carteira de motorista, Certificado de seguridade social ou 
correspondência recebida nos últimos três meses ) 
 
O cartâo da Biblioteca será emitido em seu nome. 
 
Você poderá utilizar o cartâo em qualquer Biblioteca na cidade de Ichikawa. 
 

EMPRÉSTIMO 
 
Nâo há limite de livros e materiais pam empréstimo. 
É permitido o empréstimo. 
A duraçâo do empréstimo é de 2 semanas. 
 
Materlais Áudio-visuais 
Você pode pegar emprestado 1 fita de vídeo ou até 3 CDs no período de até 3 
semanas. 
Você pode também ouvir e assistir fitas na Biblioteca. 
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DEVOLUÇÂO 
 
Por favor devolva os materiais dentre 2 semanas. 
 
Quando a Biblioteca estiver fechada, por favor deposite o material de 
devo1uçáo no compartimento de "book return" na entrada da Biblioteca. 
 
Vocé pode devolver os materiais em qualquer Biblioteca de Ichikawa. 
 
*Contudo a devoluçâo de CDs e Fitas de vídeo devem ser efetuadas na 
mesa de circulaçâo na Biblioteca Central. 
 

RESERVA DE LIVROS 
 
Consulte um bibliotecário caso você encontre dificuldades em achar um 
material que esteja procurando. 
O material que você procura pode estar emprestado, mas vocé pode tentar 
reservá-lo. Para tanto, preencha o formulário de reserva. 
 

OUTROS 
 
CÓPIA  

Vocé pode tirar cópia de qualquer material da Biblioteca. 
Preencha um formulário de cópia por favor. 
Será cobrado 10 yens por página. 
Deposite o valor na caixa de moedas que encontra-se do lado da máquina 
copiadora. 
 
COMPUTADOR  

Vocé pode consultar os temas encontrados na Biblioteca no sistema OPAC. 
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OUTRAS BIBLIOTECAS EM ICHIKAWA 
 
 
Gyotoku 1-1-31, Suehiro TEL 047-358-9011 
5 minutos á pé da estaçâo Gyotoku - Tozai Line 
Horario: ( Terça-Sexta )      10:00-19:30hrs. 

         ( Sábado e Domingo ) 10:00-17:00hrs. 
 

Shintoku 1-8-1, Kouya TEL 047-328-8831 
2 minutos á pé da estaçâo Baraki-Nakayarna - Tozai Line 
Horario: ( Terça- Domingo )   9:30-17:00hrs. 

 

Minarni-Gvotoku 1-2-4. Ainokawa TEL 047-357-4188 
Pegue urn ônibus da estaçâo JR Moto-Yawata para estaçâo Urayasu. Desça 
no ponto de Kakemama e ande aproximadamente 2 minutos. 
Horario: ( Terça- Domingo )   9:30-17:00hrs. 

 

Hirata 1-20-16. Hirata TEL 047-321-2243 
8 minutos á pé da estaçâo Sugano - Keisei Line 
(A Biblioteca encontra-se no segundo andar da Escola de Enfermagem 
Hirata #2) 
Horario: ( Terça- Domingo )   9:30-17:00hrs. 

 
 

AMIGOS DA BIBLIOTECA ICHIKAWA 
 
Nós estamos formando um grupo de voluntários - Tomo-no-kai, cujos 
membros interpretam, traduzem e ajudam as Bibliotecas de Ichikawa. 
Qualquer pessoa pode fazer parte. Para majores detalhes, procure a Central 
de Informaçôes. Venha fazer parte deste grupo e contribua para que as 
Bibliotecas sejam um lugar de aprendizado para todos da comunidade! 
 


