
Regras de uso do Salão de Leitura
Como medida de segurança contra o Coronavírus, a Biblioteca adotou as seguintes normas de utilização:
- Nesta etapa da reabertura, somente o Salão de Leitura está disponível para o público. Não é permitida a circulação nos demais espaços 

da Biblioteca;
- O fluxo de transitação é único, com entrada pela porta da frente da Biblioteca e saída pela porta do Salão de Leitura;
- O Salão de Leitura funcionará das 9h às 17h, através de agendamentos de horários fixos e preestabelecidos, com 2 horas e 30 minutos 

de duração cada um e 15 minutos de intervalo entre os horários para adequada higienização dos espaços;
- Para os agendamentos, será permitido um horário por CPF por dia;
 - O acolhimento de público espontâneo, isto é, sem agendamento prévio, ocorrerá apenas para os usuários que estejam em visitação 

ao CCBB, desde que haja disponibilidade de horário no salão de leitura.
- A consulta aos livros da biblioteca é permitida mediante solicitação antecipada por telefone (3808-2030), após a escolha no link 

www.bibliotecasbb.com.br/pesquisa , se houver disponibilidade do título no acervo da Biblioteca;
- Alguns títulos do acervo da Biblioteca estarão indisponíveis devido à necessidade de quarentena;
- É permitido o uso de material próprio;
- O guarda volumes está fechado. Enquanto essa situação permanecer, será permitida a entrada de bolsas e mochilas com dimensões de até 

50 cm x 60 cm;
- O acesso dos usuários às estantes e aos terminais está impedido;
- Não é permitido trocar as cadeiras de lugar no Salão de Leitura. Cada mesa é de uso individual;
- A utilização dos banheiros é permitida a apenas 1 usuário por vez;
- Os bebedouros estão lacrados por medida de segurança, traga a sua água;
- Todas as tomadas do Salão de Leitura estão desativadas;
- O uso de máscara é obrigatório, conforme orientações dos órgãos de saúde e determinações dos decretos em vigor.

Regras de visitação
O CCBB Rio de Janeiro estabeleceu novas normas de visitação a serem seguidas como medida de segurança contra o Coronavírus.
- Não há serviço de bilheteria física. O acesso ao prédio será permitido apenas mediante agendamento pelo site Eventim – www.eventim.com.br;

- Novo horário de funcionamento: de quarta a segunda, das 9h às 17h;

- Entrada pela Avenida Presidente Vargas e saída pela Rua Primeiro de Março. Pessoas em cadeira de rodas 
e outras pessoas que necessitem da rampa de acesso podem entrar e sair pela Avenida Presidente Vargas;

- Estão abertos à visitação com limite de acessos: térreo, exposição Ivan Serpa: a expressão do concreto 
no 1º andar e Confeitaria Colombo;

- Na exposição Ivan Serpa: a expressão do concreto, os visitantes têm um fluxo de visitação sinalizado 
no espaço, que respeita o adequado distanciamento social. Uma vez iniciada a visita, o público não pode 
voltar ao ponto inicial;

- Atividades presenciais suspensas: exposições “Galeria de Valores” e “O Banco do Brasil e sua história”, Programa Educativo, Cinema, Teatro, Arquivo 
Histórico, Biblioteca, Salão de Leitura e Videoteca;

- Utilização dos elevadores: somente o ascensorista e uma pessoa por vez. Esta regra será flexibilizada para pessoas que precisem de acompanhamento. 
Priorizar o uso das escadas;

- O ingresso é válido para o dia e horário agendados, com tolerância máxima de meia hora, sem possibilidade de alteração;

- O visitante poderá permanecer no CCBB por uma hora e meia, a partir do horário de agendamento que consta no ingresso. O número de pessoas que 
podem agendar em cada horário é limitado. Quando chega ao limite, o sistema fecha automaticamente aquele horário;

- A temperatura de todos os visitantes será aferida na entrada no CCBB. Pessoas com temperatura igual ou superior a 37,5º serão orientadas a buscar 
atendimento médico especializado e a sua entrada no prédio não será permitida;

- Utilização dos banheiros: haverá limitação da capacidade.

- Traga sua água. Os bebedouros estão lacrados por medida de segurança;

- Todas as tomadas estão desativadas;

- Não é permitido sentar-se no chão;

- O distanciamento recomendado entre as pessoas é de 2 metros. Importante seguir  a marcação no piso 
para orientação;

- O uso do guarda-volumes Volumes está suspenso. Não é permitida a entrada nas salas de exposição portando malas ou bolsas com dimensões 
superiores a 50 cm x 60 cm;

- O uso de máscara cobrindo boca e nariz durante a permanência no CCBB Rio de Janeiro é obrigatória, sendo dispensada para crianças até os 3 anos de 
idade, pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as 
impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital (Lei nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020);

- Dúvidas, sugestões e reclamações por e-mail: ccbbrio@bb.com.br;

Atenda às orientações das equipes do CCBB Rio de Janeiro - elas foram treinadas para ajudar a proteger a 
saúde de todos. Contamos com a sua colaboração, respeitando estas normas, para podermos reabrir nossos 
espaços com segurança.


