PRAÇA PET
REGULAMENTO:
- É permitida a circulação de animais de no máximo 50 cm de altura.
- Todos os animais devem ser conduzidos com coleira e guia, bolsas de
transporte ou Petscar (o shopping disponibiliza e você também pode trazer o
seu).
- Os animais podem andar nos corredores, áreas externas e na área do
estacionamento do Praça Shopping, contudo, fica a critério de cada loja
permitir ou não a entrada dos animais em seu interior. Consulte o adesivo na
vitrine.
- O condutor deve ter em mãos os objetos necessários para recolher qualquer
eventual sujeira do pet.
- Em respeito às normas da Vigilância Sanitária, os pets não são permitidos
na Praças de alimentação, restaurantes, supermercado e farmácia e
banheiros com exceção de cães guias na orientação de deficientes visuais
conforme a Lei federal nº 11.126 de 27 de junho de 2005.
- Outros animais que não são cães, como: gatos, coelhos, furões, porquinhos,
hamsters, chinchilas, tartarugas e outros animais domésticos devem ser
conduzidos em bolsas de transporte, cestas próprias ou petcar.
- ATENÇÃO: é de exclusiva responsabilidade dos proprietários a guarda e os
danos provocados por seus animais às dependências do Praça Shopping ou à
terceiros.
RESTRIÇÕES:

- Cães de guarda das raças de guarda como, akita, american pit bull terrier,
american Stafforshire Terrier, doberman, dogo argentino, dogo alemão, fila
brasileiro, pastor-alemão, pastor belga de malinois, rhodesian ridgeback e
rottweiler, não são permitidos no interior do shopping. e similares, ainda que
com uso de focinheira, não poderão passear no shopping.
- Não é permitido que os pets, independente do porte, fiquem sobre os
mobiliários do Shopping.

- Caso o seu pet estranhe novos ambientes e costume agir de forma agressiva
com estranhos, crianças ou outros animais, é importante ter uma atenção
redobrada para evitar qualquer situação desagradável. Em casos mais
graves, os seguranças podem convidar o condutor e seu pet a se retirarem
do mal.
Lembramos que todos os Pets deverão estar vacinados e saudáveis. O
shopping poderá solicitar a carteirinha de vacinação para conferência.
Contamos com sua ajuda e bom senso para a boa convivência entre pets e
clientes.

