REGRAS PARA PASSEAR COM CÃES NO MUELLER SHOPPING CENTER
JOINVILLE
O acesso e circulação no interior do Mueller Shopping Center de Joinville são permitidos a
cães e outros animais domésticos (gatos, coelhos, etc.), dentro das normas a seguir
relacionadas.
1 – Ao chegar ao Mueller Shopping Center, solicite no Concierge, um “kit-pet” que será
fornecido gratuitamente a todos os clientes que estejam acompanhados de um animal
doméstico e, caso faça ele suas necessidades no “mall”, garagens ou qualquer outra
dependência do shopping, utilize o “kit pet” para retirá-la, descartando-a após em uma das
lixeiras especificas e devidamente identificadas, informando o fato a um dos vigilantes para
que a higienização do local seja efetuada pela equipe de limpeza. No caso de xixi, dirija-se
diretamente a um dos vigilantes, solicitando que este aciona e equipe de limpeza;
2 – No Concierge estarão disponíveis também gratuitamente, carrinhos de passeio
específicos para animais;
3 – Os cães podem circular livremente acompanhando o seu tutor, com a condição de
estarem sempre com coleiras, em bolsas de transporte ou no colo, sendo os tutores
responsáveis pelos atos dos cães, sejam eles em relação a pessoas, a outros cães e/ou
animais, e patrimônio do shopping e de terceiros, conforme determina a legislação;
4 – Os cães considerados de guarda, de porte médio e grande, com temperamento agressivo,
como Rottweiler, Pitbull, American Staffordshire, Dobermann, Pastor Alemão, Mastiff, Fila
e outros similiares, de acordo com o estabelecido na Lei Federal nº 11.126/05, somente
poderão entrar e circular no Shopping Mueller se estiver utilizando focinheira e guia curta
de contenção com enforcador, conduzidos por tutor capacitado para conte-los;
5 – Para a segurança dos cães, evitando acidentes com possíveis lesões nas patas e unhas, os
de raça menor devem, para utilizar as escadas rolantes, obrigatoriamente ser levados no
colo, já aos maiores é vedada a utilização das escadas rolantes, devendo utilizar as escadas
fixas ou elevadores para circular entre os andares;
6 – A circulação dos animais é permitida nos corredores, praça de eventos. Fica ao critério
de cada loja a permissão ou não de circulação no seu interior, devendo as lojas que
permitirem a entrada deles, ter em sua vitrine um adesivo indicando a permissão;
7 – Em obediência às normas da Vigilância Sanitária, os animais não são permitidos na
praça de alimentação, restaurantes, clínicas, bancos, farmácias, fraldários e banheiros, com
a exceção dos cães-guias que de acordo com a Lei Federal nº 11.126/05, podem circular
livremente em todos os locais;
8 – Independentemente do porte, é terminantemente proibido que os animais domésticos
subam ou fiquem sobre os sofás, poltronas e demais mobiliários do Mueller Shopping
Center de Joinville;
9 – O tutor deverá cuidar para que seu animal doméstico não emita sons altos, como latidos,
uivos e qualquer outra espécie de som, que possa incomodar outras pessoas, de forma a
manter a ordem, a tranquilidade e o bom relacionamento entre todos;
10 – Em caso de mau comportamento, briga ou indisposição entre os animais domésticos,
ou ainda, em caso de não atendimento a alguma das normas antes relacionadas, o Mueller
Shopping Center de Joinville reserva-se ao direito de solicitar a retirada do animal
doméstico e do tutor responsável.
11 – No interior do Pet Shop, localizado no piso térreo, há um “Pet Stop” onde os animais
domésticos poderão ser levados para beber água e, eventualmente fazer suas necessidades.

