REGULAMENTO
PARA MANTER UMA BOA CONVIVÊNCIA ENTRE OS COWORKERS,
PEDIMOS QUE TODOS LEIAM ATENTAMENTE AS NORMAS ABAIXO:
1.

Este espaço é destinado exclusivamente para atividades de trabalho, não sendo permitido
usar as suas dependências para outras finalidades, como descanso e a realização de qualquer
tipo de refeições;

2. Caso o/a coworker se ausente do local (mesmo que por um curto espaço de tempo) o

mesmo deverá levar junto todo o seu material de trabalho.
3.

O Shopping Parangaba e seus/suas funcionários/as não se responsabilizam pela perda,
esquecimento de algum material ou dano de qualquer tipo de equipamento, material ou
documento durante o uso no espaço;

4.

Não é permitido aos/as coworkers solicitar aos/as funcionários/as do shopping a execução de
outros serviços que não sejam os das suas respectivas funções;

5.

Será permitido no espaço apenas o consumo de lanches rápidos e bebidas (tais como:
bolachas, cafés, barrinhas de cereal, água ou sucos em caixas). Não é permitido o consumo de
lanches ou alimentos que possam exalar cheiros fortes no ambiente. É expressamente
proibido fumar dentro do espaço;

6.

Solicitamos aos/as coworkers o uso necessário de fones de ouvido durante a execução de
arquivos que contenham áudio e ligações em vídeo;

7.

Orientamos que o nível de ruído deve ser o mínimo possível para não incomodar os/as demais
coworkers, cabendo aos monitores do espaço advertir ou até mesmo solicitar a retirada
daquele/a que não respeitar a esta norma;

8.

Cada coworker deve aproveitar o uso e fruição do espaço de modo a não causar desconfortos,
tanto a outros/as usuários/as quanto aos/as funcionários/as do shopping;

9.

O/A coworker que causar dano a outro/a usuário/a, ao espaço, a equipamentos e/ou a
terceiros, deverá arcar com o prejuízo financeiro decorrente, podendo, se for o caso,
responder civil e criminalmente pela ação ou omissão seja esta dolosa ou culposamente, nos
termos da legislação vigente;

10. O acesso ao espaço é gratuito, mediante disponibilidade da sala. Será liberada 2h de internet

através de cadastro ou ativação de login;
11. Sobre os horários de funcionamento: Segunda a sábado de 10h ás 22h e domingos, de 11h ás 21h.

podendo haver alterações nestes horários em situações a excepcionais a serem definidas pelo
shopping, como feriados
12. Solicitamos a todos/as que conservem a limpeza e a organização do espaço após o uso.

Qualquer dúvida, crítica ou orientação deve ser reportada diretamente ao/a monitor/a
responsável pela sala.

13. A entrada de animais é proibida no espaço, exceto os cães-guias que poderão acessar

livremente o local, conforme Lei Federal nº 11.126 de 27 de junho de 2005.

Shopping Parangaba.

