ESPAÇO FAMÍLIA BRASÍLIA SHOPPING
Amplo e confortável, localizado no 1º piso, o local possui recepção com atendente, lavabo,
trocadores, filtro de água, micro-ondas, sala de amamentação, espaço para papinha e banheiro
família, tudo isso em único local e gratuitamente, sem necessidade de cadastro.
Além dos itens acima, o cliente terá à sua disposição: algodão, cotonetes, lenços umedecidos e
fraldas descartáveis que são cedidos gratuitamente.
Existem algumas normas que devem ser observadas e cumpridas, visando o melhor atendimento
a todos. Contamos com a sua colaboração para o regular cumprimento das normas descritas
abaixo. Em caso de críticas e/ou sugestões, agradecemos seu contato por meio do telefone (61)
2109-2122 ou do e-mail marketing@brasiliashopping.com.br.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: de segunda-feira a sábado, de 09h00 até 22h00; e, aos
domingos e feriados, de 12h00 até 22h00.
PARA MANTER UM AMBIENTE AINDA MAIS AGRADÁVEL AOS BEBÊS, PEDIMOS QUE
SEJA MANTIDO O SILÊNCIO, POR GENTILEZA.

REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FAMÍLIA
1. TROCA DE FRALDAS
Os pais ou responsáveis podem trocar a fralda e fazer a higiene dos bebês.
Havendo necessidade e disponibilidade, será cedida 1 (uma) fralda para o bebê, para uso
exclusivo no espaço família. Neste sentido, a fralda não poderá ser levada para que a troca seja
realizada em outro local.
Disponibilizamos pias no espaço família: a maior deve ser utilizada para o banho “rápido” dos
bebês e a menor para higienização das mãos e/ou utensílios de alimentação, visando evitar
problemas de contaminação. Pedimos a gentileza de que sejam utilizadas corretamente, de
acordo com a finalidade de cada uma.
O espaço físico do espaço família é delimitado e específico para a função a que se destina.
Pedimos, por gentileza, que familiares e acompanhantes aguardem no corredor, para evitar
tumulto e barulho.
Não é permitida a entrada de carrinhos de bebê no interior do espaço família. Pedimos, por
gentileza, que familiares e acompanhantes aguardem no corredor, para evitar tumulto e barulho.

2. ESPAÇO DE AMAMENTAÇÃO (ALIMENTAÇÃO)
Ambiente agradável destinado a mamães que desejam amamentar seus bebês com conforto e
tranquilidade.

Para maior comodidade, o espaço de amamentação é destinado a apenas 3 (três) mamães por
vez, para amamentação ou alimentação do bebê. Neste sentido, solicitamos gentilmente que
apenas a mamãe e o bebê permaneçam no espaço de amamentação.
Pedimos a compreensão de todos no sentido de não utilizar a sala de amamentação para
descanso, pois é um espaço reservado exclusivamente para amamentação ou alimentação do
bebê.
Disponibilizamos um filtro no local e um micro-ondas unicamente para preparo ou para
aquecimento de papinhas, leite ou líquidos reservados à alimentação do bebê. Pedimos a
gentileza de não utilizar o micro-ondas com alimentos que estejam em recipientes de alumínio,
isopor ou qualquer outro utensílio capaz de danificar o aparelho.

3. BANHEIRO FAMÍLIA
O banheiro família é adaptado e ideal para as crianças com até 10 anos e para os pais que
procuraram praticidade e tranquilidade na hora de acompanhar seus filhos. A criança deverá
sempre utilizar o banheiro acompanhado por um responsável.
O Brasília Shopping não se responsabilizará por objetos ou pertences esquecidos no Espaço
Família. Bem como não se responsabilizará por inobservância aos itens dispostos no presente
regulamento ou qualquer atitude negligente e/ou imprudente dos usuários deste serviço.

