
POLÍTICA DE PET FRIENDLY - Animais de Estimação 
ARTE SESC Bistrô 

 
O SESC ARRJ, pensando no bem-estar dos seus frequentadores e no convívio harmonioso entre 

aqueles que possuem animais de estimação e os que não possuem, bem como estar integrado às 

normas legais, apresenta a presente Política de Pet Friendly: 

  
1. DAS CONDIÇÕES INICIAIS  
 
O Bistrô Arte Sesc aceita cães e gatos acima de 06 (seis) meses de idade, de pequeno porte, que 

pesem até 10kg. 

Apenas animais domésticos! 

Bom comportamento e identificação. 

É necessária permanência do tutor do animal durante todo o período presente no espaço. 

Os cães deverão sempre estar com coleira/guia, em bolsas de transporte ou alocados em PetCars.  

Raças de guarda ou caça deverão circular no espaço com focinheira. 

 
2. DA DOCUMENTAÇÃO E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS 
 
Lembramos que todos os Pets deverão estar vacinados e saudáveis. O Sesc poderá solicitar a 

carteirinha de vacinação para conferência.  

 
3. DAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO 
 
É permitida a circulação do pet em áreas externas previamente autorizadas e sinalizadas, 

somente se estiver no colo do dono/responsável ou em coleira. O pet deverá ficar sempre preso 

na guia, por mais manso que seja ou em caixas/bolsas específicas. 

O pet não deverá permanecer sozinho nas áreas do Bistrô, bem como não deverá circular solto 

ou sozinho nas áreas comuns. 

Não é permitido que os pets fiquem em cima de mesas, cadeiras ou bancos existentes.  

Não é permitido acesso às salas de exposição e áreas internas do Espaço Cultural e Bistrô. 

O SESC não se responsabiliza por eventuais acidentes ou fuga do pet, ocorridos durante a visita. 

De acordo com a da Vigilância Sanitária, os cães-guias podem acessar livremente os locais, 

conforme Lei Federal nº 11.126 de 27 de junho de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 



 
4. DA CONVIVÊNCIA SOCIAL 
 
O tutor deve prevenir eventuais barulhos e distúrbios ocasionados pelo seu pet em respeito ao 

silêncio dos demais clientes, sendo a sua permanência condicionada ao seu comportamento. 

O recolhimento de dejetos do pet é de responsabilidade do tutor. 

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 empreendimento. 

 
5. DA RESPONSABILIDADE 
 
O tutor é integralmente responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais causados pelo 

seu pet, sofrido por qualquer outro cliente/visitantes e colaborador do SESC. Portanto, isentando 

o SESC de qualquer reclamação judicial ou extrajudicial que possa eventualmente surgir. 

 
 
6.ITENS OFERTADOS 
 

 Saquinho Higiênico Coletor   

 Limpeza e higienização dos espaços 

 Lixeira específica para dejetos na área externa  

 Equipe treinada 

 Recipiente com água fresca  

 

 
 



 


