
CÓDIGO DE CONDUTA
O ambiente está sendo filmado. As imagens  
são confidenciais e protegidas nos  termos da 
lei.

·Aglomerações podem ser solicitadas a se 
dispersarem. 

Utilize adequadamente as escadas rolantes e 
e levadores,  obedecendo a s ina l ização 
específica, cuidado com roupas longas e 
cadarços, além de calçados de borracha.   Nunca 
pise nas faixas amarelas nos degraus das 
escadas rolantes. O não cumprimento pode 
causar ferimentos graves.

Fotografias e fi lmagens sem final idade 
profissional e comercial estão autorizados 
somente nas áreas comuns do Shopping - Praça 
de Alimentação, Praça de Eventos e Corredores. 
Não é permitido fotografar e filmar fachadas e 
interiores, seja do Shopping ou das lojas, sem a 
prévia autorização da administração.

Não é permitida a circulação de carrinhos de bebê 
nas escadas rolantes.

Não é permitida a circulação no Shopping sem 
camisa, sem calçados ou trajes de banho.

Não é permitido consumir bebidas alcoólicas, 
nem fazer  lanches,  fora da área de 
alimentação. Bem como o consumo de 
bebidas alcoólicas por menores de 18 anos, 
conforme lei 14.492/11.

Não é permitido sentar em locais que não sejam 
para esta finalidade, assim como apoiar os pés ou 
o corpo em locais inapropriados.

É proibido fumar nesse local, conforme lei nº 
13.541/2009

O acesso às lojas ou às entradas devem 
permanecer livres, sem qualquer obstrução.

Não é permitido correr, escalar ou arremessar 
objetos.

Não é permitido o ingresso ou circulação com 
bandeiras de agremiações de qualquer natureza. 
Bandeiras com mastros longos não são 
permitidas, mesmo enroladas.

Não é permitido tocar música alta em aparelhos 
de som ou instrumentos musicais

Não é permitido andar de patins, patinete, skate, 
bicicleta, tênis de rodinhas ou similares, bem como 
praticar qualquer esporte nas dependências do 
Shopping.

Dentro do Shopping não é permitido utilizar 
capacete de motociclista, capuz ou cobertura 
que cubra o rosto, nos termos da Lei 14.955/13

Não são permitidos vendedores ambulantes, 
distribuição de folhetos de qualquer natureza e a 
abordagem de clientes nos corredores e portas 
de acesso.

A violação deste código de conduta pode acarretar a restrição de acesso ou permanência de qualquer pessoa nas dependências.

Horário de Funcionamento do Shopping
Lojas: Seg à Sab: 10h às 22h
   Dom e Feriado das 11h às 22h
Alimentação: 11h às 22h

Proibido jogos / brinquedos envolvendo apostas.
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