POLÍTICA PET
FRIENDLY RIOSUL
Para manter a ordem, a tranquilidade e o bom relacionamento entre os
clientes e pets no shopping, contamos com a sua colaboração e o
cumprimento das normas abaixo:
1. É permitido o acesso de pets, tais como cães (pequeno e médio porte) e gatos no
Shopping;
2. É obrigatório o uso de coleiras, guias, bolsas de transporte ou Pet Cars, independente do porte ou raça;
3. Em respeito às normas da Vigilância Sanitária, os pets não são permitidos nas
praças de alimentação, restaurantes, cinema, bancos, farmácias, lojas de câmbio,
joalherias, fraldários e sanitários, exceto os cães-guia e de assistência, com a devida
documentação, que poderão acessar livremente esses locais, conforme Lei Federal
nº 11.126 de 27 de junho de 2005;
4. A entrada nas lojas está condicionada às regras internas de cada lojista, que
pode ou não permitir o acesso. As lojas pet friendly estão sinalizadas com um adesivo
na vitrine;
5. Não é permitido o acesso de “animais ferozes”. Considera-se “animal feroz”, todo
animal de pequeno, médio e grande porte que tem índole de fera e coloca em risco a
integridade do cidadão, como por exemplo os cães pitbull, fila, doberman, rottweiler,
mastin napolitano, american staffordshire terrier, bull terrier, entre outros;
6. Ao acessar o shopping, o tutor fica ciente da responsabilidade pelos atos do seu
pet. Se houver danos a outros pets, pessoas, lojas e/ou ao espaço comum do Shopping, o responsável deverá arcar com o devido ressarcimento, além de prestar toda
e qualquer ajuda que se fizer necessária;
7. Não é permitido que os pets permaneçam nos bancos existentes nas áreas
comuns do mall;
8. Todos os Pets deverão estar vacinados. O shopping poderá solicitar a carteirinha
de vacinação, para conferência;
9. Em caso de mau comportamento, briga ou indisposição entre os pets, ou ainda,
caso alguma norma acima não seja atendida, reservamo-nos o direito de solicitar a
retirada do animal e dos respectivos responsáveis do Shopping;
10. Caso seu pet faça necessidades fisiológicas em espaços externos ou internos
do Shopping, inclusive na área do estacionamento, disponibilizamos sacos coletores
nas entradas. O recolhimento através dos sacos coletores é obrigatório. Feche-o e
deposite-o em uma das lixeiras disponíveis nos nossos corredores.
E no caso de xixi, dirija-se à um de nossos colaboradores e informe o ocorrido;
11. Por questões de segurança, os pets (pequeno porte) poderão usar as escadas
rolantes, desde que no colo, escadas fixas e elevadores sinalizados.

