REGULAMENTO “Promoção Natal Barra Square” CNPJ/MF nº 00.338.714/0001-04, Av. das Américas, 3.555 – Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ.
1. COMO PARTICIPAR
1. A promoção “Natal Barra Square” será realizada nas dependências do Condomínio do
Edifício Barra Square Shopping Center, no período de 26 de novembro a 23 de dezembro de
2020.
1.1. A promoção é aberta a qualquer pessoa física, maior de 18 anos, residente e domiciliada
no território nacional, validamente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda – CPF/MF, que queira participar.
1.2. O período de participação estará compreendido entre os dias 26 de novembro e 23 de
dezembro de 2021, até as 18h.
2. A cada R$ 200,00 (duzentos reais) gastos em compras, em qualquer uma das lojas e
quiosques participantes da promoção, relacionadas no Anexo I deste Regulamento, no período acima mencionado, independentemente da forma de pagamento, o participante terá
direito a 01 (um) cupom para concorrer aos prêmios desta promoção, independentemente do
meio de pagamento utilizado.
2. CADASTRO E TROCA DE CUPONS
7. A participação nesta promoção deverá ser efetuada por meio de cadastro do participante,
no posto do SAC em frente a escada rolante, observadas as condições descritas nos itens
abaixo:
A partir do dia 26/11/2021, de segunda a sábado, das 10h às 20h e até as 18h do dia
23/12/2021.
7.1.1. Em caso de alteração no horário de funcionamento do Barra Square, os Postos funcionarão de acordo com o novo horário de funcionamento estabelecido.
7.1.2. No espaço do Sac, o consumidor deverá efetuar seu cadastro pessoal e o das notas/cupons fiscais e/ou comprovantes, doravante “comprovantes fiscais das compras” realizadas nas
lojas/quiosques e ainda responder à pergunta da promoção.
3. INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO ESCOLHIDA:
7.3.1. Os arquivos dos comprovantes fiscais de compras deverão estar legíveis, sem rasuras
e/ou erros, de modo a permitir a verificação de todos os dados contidos, em especial do seu
emissor, data de emissão, descrição dos produtos adquiridos e valor, sob pena de invalidação
dos mesmos.
7.3.2. Não será permitido que terceiros efetuem o cadastro, nem a troca dos comprovantes
fiscais de compras por cupons de participação, em nome do participante da promoção,
mesmo que estes apresentem os documentos originais de identificação com foto, RG e CPF do
titular destes comprovantes de aquisição e/ ou autorização, ainda que firmadas em cartório
pelo participante:
7.3.3. O cadastro e a troca dos cupons em nome de terceiros, somente, poderão ser realizados
caso estes apresentem as vias originais de uma procuração pública com plenos poderes ou
procuração específica para os fins da presente promoção, com firma reconhecida em cartório,

outorgada pelo participante cadastrado.
1.7.3.3.1 No momento do cadastramento, o participante deverá informar ou atualizar seus
dados cadastrais, incluindo nome completo, endereço, bairro, cidade, UF, CEP, e-mail (se
houver), sexo, número da carteira de identidade (RG/RNE), e, 01 (um) número de telefone de
contato, o número do CPF e data nascimento.
7.3.4. Para concluir seu cadastro, será, ainda, requerido aos interessados que aceitem os
termos do presente Regulamento. A ausência desse consentimento resultará na impossibilidade da efetivação de sua participação na presente promoção e no consequente recebimento
dos cupons.
7.3.5. Será solicitada, neste momento, a autorização para o envio de informações sobre
promoções em geral, futuras e/ou ofertas de serviços e produtos do Shopping, sendo esta
opcional.
7.3.6. Fica desde já estabelecido que, neste momento, o Barra Square assume o compromisso
de proteger os dados pessoais cadastrados, mantendo absoluta confidencialidade sobre tais
informações, garantindo que, excetuados os casos previstos em lei, não serão vendidas nem
cedidas a terceiros a título gratuito.
7.3.7. Esse cadastro será preenchido uma única vez durante todo o período de validade da
participação desta promoção, sendo utilizado para registro de outros comprovantes fiscais de
compras e impressão de cupons.
7.3.8. O participante deverá, ainda, formular uma frase:
“PORQUE VOCÊ MERECE GANHAR ESTE PRÊMIO?”
7.3.9. O Barra Square se reserva o direito de solicitar ao participante a via original do comprovante fiscal de compras para verificação, a seu critério, a qualquer tempo, caso o mesmo esteja
ilegível, com rasuras ou não atenda ao regulamento da presente promoção, sob pena de
invalidação.
9. No último dia de participação, dia 23/12/2021, serão atendidos apenas os participantes que
entrarem nas filas do SAC até as 18h, ocasião em que as filas serão encerradas. As pessoas que
não tiverem entrado nas filas até este horário não serão atendidas.
COMPROVANTES FISCAIS DE COMPRAS
10. Para fins de participação, somente serão válidos os comprovantes fiscais de compras
originais emitidos:
(i) por lojas/quiosques aderentes à promoção, conforme listagem anexa, sediados no Shopping;
(ii) com data de emissão dentro do período de participação desta promoção.
11. Os comprovantes fiscais de compras com valores inferiores a R$ 200,00 (duzentos reais)
poderão ser somados até completarem a quantia necessária para serem trocados por cupons
de participação, sendo o eventual saldo armazenado no sistema da promoção, para ser
somado a outros comprovantes fiscais de compras em futuras trocas, dentro do período de
participação.
12. Serão válidos, para efeito de participação, os comprovantes originais de compras efetuadas
no Shopping que, por força da legislação tributária, for equiparado a um documento fiscal,
emitido dentro do período de participação, constando o número do CNPJ da loja aderente à

promoção, em que efetuou a compra.
13. Ficam os participantes cientes, desde já, que o cadastro na promoção é individualizado,
por meio do CPF, e que os valores dos comprovantes fiscais de compras, assim como o eventual saldo acumulado, não poderão, em hipótese alguma, ser transferidos e/ou divididos com
outro(s) participante(s), independentemente do grau de parentesco e/ou amizade. Da mesma
forma, não será admitida, por força de legislação fiscal, “divisão de valores dos comprovantes
fiscais de compras” entre participantes no ato da compra.
14. Quanto às lojas e quiosques participantes, que por força de legislação tributária, são
desobrigados de emitir Nota Fiscal ou cuja Nota Fiscal é entregue apenas posteriormente ao
pagamento do produto ou serviço, deverão fornecer um recibo como comprovação de
compra, com data especificada, dentro do período de participação, a ser apresentado pelo
cliente em um dos Postos ou no aplicativo, a fim de que este possa ter direito aos cupons de
participação nessa promoção.
15. Para fins de participação, as vias originais dos comprovantes fiscais de compras deverão ser
cadastradas uma única vez, sendo certo que somente serão válidos os comprovantes e cupons
de participação emitidos pelo Shopping, que preencham todas as condições da promoção e
que possibilitem a verificação de sua autenticidade.
16. Não serão válidos para fins de participação nessa promoção:
(i) comprovantes fiscais de compras não originais, ilegíveis, rasurados ou que tenham quaisquer modificações e comprovantes de compras realizadas via internet ou telefone, ainda, que
haja loja física no Shopping e/ou emitidos em nome de pessoa jurídica;
(ii) comprovantes isolados de pagamento com cartão de crédito, débito e/ou pré-pago;
(iii) comprovantes relativos à aquisição de garantia estendida;
(iv) a utilização de vales viagens, cartões presentes ou similares;
(v) contratos de compra e venda de pacotes de viagem, de academias sem a devida apresentação do comprovante de pagamento, ainda que da 1ª parcela;
(vi) comprovante de saque emitido em caixas eletrônicos, mesmo que tenha o valor correspondente R$ 200,00 (Duzentos reais);
(vii) Comprovante de venda cuja transação não tenha sido efetuada durante o período da
Promoção;
(viii) Qualquer outro serviço que não obtenha nota fiscal com nome do estabelecimento, CNPJ
e Endereço localizado no Condomínio do Edifício Barra Square Shopping Center.
16.1. Para fins do item anterior, não serão computadas para fins de participação as compras de
medicamentos realizadas em farmácias e drogarias, entretanto, serão consideradas válidas as
compras referentes a produtos como: artigos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria. Da
mesma forma, com relação aos restaurantes e quiosques, também não serão considerados
válidos para participar as bebidas alcoólicas, independentemente do seu teor alcóolico, fumos
e seus derivados, sendo somente considerados os valores referentes aos demais produtos que
não forem proibidos pelo artigo 10, acima citado.
17. Também não serão aceitos para fins de participação nessa promoção os comprovantes
fiscais emitidos referentes aos serviços oferecidos no seu interior, tais como:
(i) Centro Médico;
(ii) lojas não participantes ou que não contenham endereço no Barra Square;

(iii) comprovantes referentes ao estacionamento;
(iv) serviços bancários,
(v) jogos eletrônicos;
(vi) câmbio;
(vii) correio;
(viii) dentre os comprovantes referentes à Casa Lotérica somente serão considerados válidos
os serviços de xerox, encadernação, plastificação, impressão e envio de fax.
18. Visando garantir a idoneidade da promoção, no caso de apresentação de mais de (i) 03
(três) comprovantes fiscais de compras emitidos para a mesma pessoa, pela mesma loja ou
quiosque participante, com numeração sequenciada ou não, e contendo ou não a mesma
data de emissão; ou (ii) 05 (cinco) comprovantes de consumo emitidos pelos fast-foods ou
restaurantes, com numeração sequenciada ou não, e contendo a mesma data de emissão; ou,
ainda, independentemente da data de emissão da nota/cupom fiscal e/ou comprovante de
compra; ou, ainda (iii) comprovante fiscal com valor individual superior a R$ 10.000,00 (dez mil
reais) em compras, o Shopping reserva se o direito de consultar o estabelecimento emitente,
bem como a Administração Shopping, antes de efetuar a troca tratada nesta promoção, sendo
certo que a troca de comprovantes nas condições acima, ficará pendente até a validação do
Shopping e/ou de sua Administração.
18.1. Em caso de confirmação de alguma irregularidade, os respectivos comprovantes fiscais
de compras serão invalidados para efeito de participação nesta promoção.
1. DEPÓSITO DE CUPONS NA URNA
19. Os participantes deverão depositar os cupons corretamente preenchidos na urna da
promoção localizada no SAC, até 15 (quinze) minutos antes de cada apuração, ocasião em que
a urna será lacrada e somente será reaberta para a realização da apuração.
20. Não haverá limite de cupons de participação por participante, podendo cada participante
concorrer com quantos cupons desejar, desde que atenda às condições de participação.
21. O acesso aos cupons de participação será restrito às pessoas previamente credenciadas
pelo Shopping.
22. Nesta promoção haverá cumulatividade de cupons. Assim, os cupons que participarem de
uma apuração, participarão das apurações posteriores.
2. DA APURAÇÃO
1. Nesta promoção serão realizadas 11 (onze) apurações nos dias 05/12, 12/12, 19/12 e 26/12,
durante os eventos no Condomínio do Edifício Barra Square Shopping Center, situado à Av.
das Américas 3555, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro - RJ, na praça de alimentação do shopping.
2. Nas apurações serão retirados da urna, manual e aleatoriamente, tantos cupons quantos se
fizerem necessários, até que se encontre 01 (um) cupom válido por dia, que atendendo às
condições de participação e com a resposta correta à pergunta formulada, será seu titular
considerado o potencial contemplado com o prêmio para compras nas lojas participantes.
3. Os potenciais ganhadores serão anunciados a viva voz, no ato de cada apuração, sendo
certo que a confirmação das respectivas contemplações dependerá de posterior verificação de
cumprimento integral das condições de participação nos termos deste Regulamento.

4. Na sequência, serão selecionados 02 (dois) cupons suplentes, por apuração, com a resposta
correta à pergunta da promoção cuja finalidade será tão somente substituir os cupons inicialmente selecionados, caso seja constatada qualquer irregularidade na participação que o
originou, que enseje a sua desclassificação. Fica desde já estabelecido que estes cupons só
serão, de fato, considerados, se houver desclassificação dos cupons dos potenciais ganhadores
sorteados.
5. Na hipótese de ser constatada qualquer irregularidade na participação que originaram os
cupons originalmente selecionados, o primeiro potencial ganhador será desclassificado,
passando-se à validação de um primeiro cupom dentre os suplentes contidos no envelope
lacrado, na ordem em que foram sorteados, cujo titular será considerado o novo potencial
ganhador desta Promoção e assim sucessivamente, até que, nos termos do Regulamento,
sejam apurados os ganhadores da Promoção.
6. Caso não haja desclassificação dos potenciais ganhadores, as cópias dos cupons de participação suplentes serão descartadas e desconsideradas para todos os efeitos.
7. Apenas após a verificação da legitimidade da participação dos potenciais ganhadores ou
do(s) cupom(ns) suplente(s), se necessário, por meio do cumprimento integral das condições
de participação previstas neste Regulamento, serão declarados efetivos ganhadores desta
promoção, a serem comunicados sobre sua premiação no prazo de até 10 (dez) dias úteis,
contados da data da apuração, por meio de telegrama com AR e/ou telefonema e/ou e-mail,
de acordo com os dados cadastrais mantidos pelo Shopping.
8. Nessa promoção serão distribuídos N° (N° por extenso) de vouchers, totalizando uma
premiação de R$ 4.000,00 (quatro mil).
9. Qualquer pessoa, concorrente ou não, poderá assistir, gratuitamente, às apurações nos dias,
local e horários indicados neste Regulamento.
10. O prêmio é pessoal e intransferível e estará disponível ao contemplado, sem ônus, imediatamente a partir da respectiva apuração, na Administração do Condomínio do Edifício Barra
Square Shopping Center, no horário de: 10h00min horas às 18h00min horas, de segunda à
sexta-feira.
3. DESCLASSIFICAÇÃO
3.1. Os cupons de participação que (i) não forem originais; (ii) não apresentarem a resposta
correta à pergunta formulada; se encontrarem rasurados ou ilegíveis; (iii) pertencerem a
pessoas impedidas de participar; e/ou (iv) não apresentarem dados suficientes à identificação
ou localização do participante, serão imediatamente desclassificados.
3.2. Será desclassificada desta promoção, também, a qualquer momento, a participação com
fraude comprovada; efetuada por meio da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita;
ou que não cumpra quaisquer das condições do Regulamento, como, mas não se limitando a
participação: • com mais de um CPF ou dados pessoais incorretos. • em que não haja a efetiva
confirmação da comprovação das condições exigidas. • em que haja a utilização de meios
escusos para adquirir as notas ou cupons fiscais ou crie condições de cadastramento irregular,
desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de participação previstas no Regulamento, que é a compra de produtos ou serviços pelo participante, na qualidade de consumidor, nas lojas/quiosques deste Shopping, aderentes à promoção.

3.2.1. Todas as situações acima, dentre outras quando identificadas, serão consideradas, a
qualquer momento, como infração aos termos previstos no Regulamento, ensejando o impedimento da participação com imediato cancelamento do cadastro deste participante ou, ainda,
a sua desclassificação mesmo após a realização da apuração, sem prejuízo, ainda, das medidas
cabíveis a serem promovidas pelo Shopping em face do infrator.
3.3. O participante será excluído automaticamente da promoção em caso de desclassificação,
fraude ou não atendimento de quaisquer requisitos válidos de participação previstos no
Regulamento, inclusive impedimento.
3.3.1. Caso esta constatação ocorra antes ou no ato da apuração, um novo cupom será retirado
da urna, até que se encontre um cupom válido com a indicação do potencial ganhador correspondente.
3.3.2. Na eventual verificação posterior à apuração, a desclassificação do potencial ganhador,
acarretará na avaliação de um ou mais cupons suplentes, conforme o caso, cujo titular será
considerado o novo potencial ganhador.
3.4. Na hipótese de nenhum cupom de participação suplente preencher integralmente as
condições de participação na promoção, o valor correspondente ao prêmio será recolhido
pelo Shopping aos Cofres da União Federal, no prazo legal.
3.5. Todos os participantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação,
sendo sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude
comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.
5. LOCAL E PROVIDÊNCIAS PARA ENTREGA DOS PRÊMIOS
5.1. Os Vouchers serão entregues nas dependências do Shopping em datas e horários previamente agendados com cada ganhador, em até 30 (trinta) dias das datas das apurações. No ato
da entrega, cada ganhador deverá assinar um Termo de Quitação e Entrega de Prêmio e
entregar cópia simples do seu RG e CPF ou CNH, nos termos da lei.
5.3. Na eventualidade de quaisquer ganhadores virem a falecer antes da entrega do seu
prêmio, este será entregue ao espólio, na pessoa do seu inventariante, de acordo com a legislação vigente, devendo tal direito ser exercido, em até 180 (cento e oitenta) dias. Não havendo
processo de inventário, será entregue a um dos herdeiros do contemplado, com consentimento dos demais, desde que apresentada à devida documentação comprobatória, sob pena de o
prêmio vir a ser recolhido como renda aos cofres da União Federal.
5.4. Além disso, não sendo encontrado o ganhador, o prazo concedido por lei para reclamar o
prêmio é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da apuração.
5.5. A premiação oferecida nesta promoção não poderá ser convertida em dinheiro, nem ser
substituída por outros produtos ou serviços e não poderá ser desmembrada em mais de
uma loja.
6. DIVULGAÇÃO
6.1. A divulgação desta promoção dar-se-á por meio de materiais internos, internet, assessoria
de imprensa e redes sociais.
6.2. O Regulamento completo desta promoção e a listagem das lojas/quiosques aderentes
estarão disponíveis no site www.barrasquare.com.br e no Posto de Troca.

6.3. A divulgação dos nomes dos ganhadores será feita no site www.barrasquare.com.br, em
até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da apuração.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. A distribuição dos prêmios é gratuita, não cabendo nenhum ônus aos contemplados.
7.2. O Shopping não se responsabiliza pela autenticidade dos dados fornecidos pelos participantes.
7.3. É obrigatório que os participantes cadastrem dados pessoais válidos e atualizados como
número de telefone (com DDD), nome, endereço e e-mail, uma vez que esses dados serão
utilizados para identificação e localização dos ganhadores desta promoção e consequente
entrega dos prêmios.
7.3.1. Assim sendo, o Shopping não será responsável quando, em razão do fornecimento de
dados incompletos ou incorretos, ficarem impossibilitados de realizarem a entrega dos
prêmios.
7.4. A participação nesta promoção implica na ciência do Regulamento e concordância com
todos os seus termos e as suas condições.
7.5. Excluem-se de participação netsa promoção, as pessoas jurídicas; as pessoas físicas menores de 18 anos, não residentes no Brasil e/ou sem CPF; lojistas do Shopping, sócios diretores e
prepostos, acionistas, gerentes, funcionários, empregados contratados, temporários ou freelancers das seguintes empresas, funcionários do Condomínio do Edifício Barra Square Shopping Center; das agências de propaganda e promoção responsáveis pela campanha promocional; da assessoria de imprensa do Shopping, bem como todos os fornecedores em contrato
com o Shopping ou que contemplem contrato de serviços do Natal.
7.6. Os ganhadores desta Promoção autorizam, desde já, como consequência da conquista de
seus prêmios a utilização de seus nomes, imagens e sons de voz em qualquer um dos meios
escolhidos para divulgação desta promoção, pelo período de 12 (doze) meses a partir do seu
término.
7.7. Ao participar desta Promoção e aceitarem os termos deste Regulamento, os participantes
autorizam a utilização de seus nomes, número de CPF, endereços físicos, eletrônicos, números
de telefones e demais dados coletados em decorrência de sua participação, com a finalidade
prevista no item 1.7.3.4, sem qualquer ônus para o Shopping, sendo que, no entanto, de
acordo com o que dispõe o artigo 11 da Portaria MF nº 41/2008, o Shopping se compromete a
não comercializar ou ceder, a qualquer título, com exceção do compartilhamento necessário
dessas informações com as demais empresas e órgãos envolvidos na execução desta
Promoção ou os casos previstos em lei.
7.7.1. E em atenção às diretrizes legais aplicáveis, o Shopping possibilitará aos Participantes
que revoguem a utilização de seus dados pessoais, bastando que solicitem pelo e-mail
barrasquare@barrasquare.com.br ou digerindo-se a Administração do Barra Square Shopping
Center, no horário de funcionamento, e, quanto aos e-mails marketing, bastará que assinalem
a opção “cancelar o recebimento” ou “similar” que será disponibilizada na parte inferior de
todas as mensagens que lhes forem encaminhadas.

7.7.2. No caso de a promoção ainda estar em curso, a revogação do uso acarretará na imediata
desclassificação do participante.
7.7.3. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes, não previstas
no Regulamento desta promoção, serão julgadas por uma Comissão composta por membros
representantes do Shopping.
ANEXO 1 - LOJAS PARTICIPANTES:
UNIDADE:
A
B
C
D
E
G
H
101
102
103
104
105
106
108
109
110
111
112
113
114
116
117
118
119
120
122
123
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
QUIOSQUE
103
108
109
110

BLOCO:
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 1
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2

UNIDADE:
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL
WESTER UNION
UNICRED
GRID
FORÇA VIVA
MAIS PODOLOGIA
LA VILLE
MUNDO CÃO
CANDY SHOES
SABOR SEDUTOR
WIZARD
ARMÁRINHO – BOTÕES E CIA
GRÁFICA SQUARE
REI DO MATE
LÓTERICA ROSA DA SORTE
DISPONÍVEL
BURGUER KING
ÉVORA
NOVUM
VEIK
DISPONÍVEL
CASA DA GESTANTE
POMPADOUR
DISPONÍVEL
CASA MIRO
GRACIE BARRA - BARRA SQUARE
FISIO 1
SEBRAE
CASE'S CLUB
VENÂNCIO
COMPLEMENTO
JANS
ZOO PLANET

UNIDADE:
111
112
113
114
115
116
118
119
124
125
126
128
QUIOSQUE
QUIOSQUE
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
224
225
226

BLOCO:
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2
BLOCO 2

UNIDADE:
FAMILY SQUARE
DISPONÍVEL
THONON
DISPONÍVEL
FIRST CLASS
TEATRO
BANCA KIDS
ÉVORA
ÓTICAS CAROL
SHOP DO PAPEL
PIU BELLA
CARVITA BOUTIQUE
SOFT BY EVEREST
RIOS AR
ESTÉTICA KYOKO
BEAUTY
SOS COSTURA
MORAES MUSIC SCHOOL
DISPONÍVEL
BANCA 118 KID'S
DISPONÍVEL
CAMARIM KIDS E TEENS
D'EXCELLENCE
HEDRA
MÁRCIO VILLAR
AVSO
BOM CREPERIE
DISPONÍVEL
T C GOURMET
SPOLETO
MATHILDE VILELA
MALI BIQUINIS
HEDRA INFANTIL
FORMATTINHO BEBÊ
VIA SCARPE
FLOR E CHOCOLATE
MARIA BACANA
OFICINA DOS PÉS
BARBEARIA DA BARRA

