AVISO PARA PET LOVERS
• Respeitar as regras é importante para que possamos ser um ambiente Pet
Friendly.
• O acesso de cães e gatos é permitido no Partage Shopping Parauapebas, no
entanto, para manter a segurança e conforto de todos, são permitidas apenas
raças Mini/Toy, Pequeno/Anão com no máximo 60 cm e/ou pesando até 15kg. Os
cães
deverão sempre estar com coleira/guia, bolsas de transporte ou em PetCar.
• Cães Guia tem livre acesso conforme a Lei n°11.126/05.
• A circulação de Pets é permitida nos corredores, praças de eventos, hall de
entrada, estacionamento, áreas externas e lojas que estiverem sinalizadas nas
vitrines que é permitido a entrada de animal.
• É expressamente proibida a permanência do Pet na Praça de Alimentação,
Restaurantes, Cafés e Docerias do Shopping.
• Os danos e sujeiras causados pelos pets são de responsabilidade do seu dono.
Caso seu bichinho faça necessidades fisiológicas em espaços internos ou
externos do Shopping, inclusive na área do estacionamento, serão
disponibilizados sacos coletores distribuídos gratuitamente na entrada do
shopping.
• O recolhimento através dos sacos coletores é obrigatório. Feche-o e deposite-o
em uma das lixeiras disponíveis nos nossos corredores.
• Caso sinta necessidade de higienização do local, por favor, avise a equipe de
colaboradores do shopping que já está treinada para auxiliá-lo.
• Lembre-se de levar seu amiguinho para fazer necessidades antes do passeio.
• Não é permitido que os Pets fiquem em cima de mesas, cadeiras ou bancos
existentes nas áreas comuns do mall.
• Lembramos que todos os Pets deverão estar vacinados e saudáveis. O shopping
poderá solicitar a carteirinha de vacinação para conferência.
• Contamos com sua ajuda para que seus Pets não façam barulho ou emissão de
som que possa vir incomodar alguém.
• Não permita que seu cão suba em outros cães ou nas pessoas.
• Permaneça com seu amiguinho apenas nos locais indicados de acordo com a
norma da Vigilância Sanitária - Lei Nº 15 - 25/03/2018 e a Lei Nº 10/2015 16/01/2015.
• Em caso de mau comportamento, briga ou indisposição entre os Pets, ou ainda,
caso alguma norma estabelecida pelo shopping não seja atendida, o shopping se
reserva no direito de solicitar a retirada do animal e dos respectivos responsáveis
do empreendimento.
• Para manter a ordem, a tranquilidade e o bom relacionamento entre os animais
no espaço do shopping, contamos com a sua colaboração para o cumprimento
das normas
• Ao acessar o shopping, o tutor fica ciente da responsabilidade pelos atos do
animal. Se houver dano a outros pets, pessoas ou ao espaço, o responsável
deverá cumprir o devido ressarcimento.

