
PARA VOCÊ MORAR E VIVER BEM EM CANOAS!



Conheça Canoas

Olá!

Que bom que você está lendo o E-Book da primeira 
temporada do #ConheçaCanoas, um conteúdo 
desenvolvido especialmente para quem quer conhecer 
as curiosidades e informações dos principais pontos de 
interesse da nossa cidade. 

A seguir você vai ficar sabendo um pouco mais sobre 
os parques, praças, escolas, universidades, locais de 
compras, lazer e cultura. Você conhece o Capão do 
Corvo? Sabia que Canoas tem praia? E a Praça do 
Avião? 

Boa leitura :)

Para você morar e viver bem!
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Inaugurada em 1968, a Praça do Avião é um dos pontos mais conhecidos da cidade. 
Todos os dias milhares de moradores e visitantes passam pelo local em direção ao 
trabalho, estudos ou em busca de algum �po de serviço ou comércio nas proximida-
des. No centro da praça está exposto em uma estrutura permanente um avião F-8 
Gloster Meteor, aeronave de fabricação inglesa que chegou no Brasil em 1953 e foi o 
primeiro avião a jato no país. Com velocidade máxima de 960 km/h e capacidade de 
carga de 1340 quilos de bombas, o avião foi desa�vado após completar mais de 21 
mil horas de voo. Em 1977, a praça foi reinaugurada com o nome de Alberto Santos 
Dumont, em homenagem ao inventor brasileiro. Apesar da mudança oficial, o local 
con�nua sendo conhecido por seu monumento. 

• Porque visitar:
A Praça do Avião está localizada no Centro de Canoas. Em seu entorno estão os 
principais serviços públicos e endereços comerciais da cidade. As opções de imóveis 
com diferentes configurações e tamanhos oferecem excelentes alterna�vas para 
inves�dores e profissionais interessadas em abrir qualquer �po de negócio.

• Serviços:
Nas ruas movimentadas próximas a praça estão as sedes da Prefeitura Municipal, 
Câmara de Vereadores, Secretaria da Fazenda, Vigilância Sanitária, SINE, Correios, 
Corsan e Rodoviária da cidade. Os prédios vizinhos abrigam escritórios de contabili-
dade, advogados, consultórios médicos e odontológicos, lojas de varejo, bancos, 
laboratórios, restaurantes, farmácias e outras opções de comércio e serviços para a 
população.

Praça do Avião
No centro de Canoas se encontra um dos endereços mais valorizados e charmo-
sos da cidade. Uma rua arborizada e tranquila com casas e condomínios residen-
ciais de alto padrão. Próxima da rua Dr. Barcelos e todas as conveniências da 
região com seus restaurantes, lojas, padarias e serviços. Fácil acesso ao centro, 
shoppings, Universidade La Salle e aos principais pontos de interesse de Canoas.

• Porque visitar:
No centro de Canoas, a rua Domingos Mar�ns é um convite para a contemplação 
e tranquilidade. A localização permite fácil acesso aos principais bairros da 
cidade, mas seus moradores têm tudo que precisam bem na porta de casa. O 
clima bucólico é perfeito para passear com os pets, fazer caminhadas, tomar um 
chimarrão e conversar com os amigos na calçada.

• Serviços:
Na rua Domingos Mar�ns está localizada a tradicional Padaria Sant'Anna que 
oferece diversos �pos de pães, além de tortas caseiras, salgadinhos e mais, em 
espaço familiar com lojinha e varanda. Caminhando um pouco mais encontramos 
o The Bronx, um pub que reúne o melhor da boêmia em espaço es�loso com 
terraço onde são servidos hambúrgueres autorais em pães especiais. Na rua 
ainda estão a Pet Lounge com tudo para o seu bichinho de es�mação, a imobiliá-
ria 20&4 Horas Imóveis e a farmácia Droga Raia.

Rua Domingos Martins
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Inaugurado em 1980, o Parque Municipal Getúlio Vargas, mais conhecido como 
Capão do Corvo, é uma área de reserva de mata na�va localizada no centro de 
Canoas. O local é um dos principais pontos de lazer da cidade e fica lotado nos finais 
de semana e feriados. O Capão do Corvo recebe em média 40 mil pessoas por mês. 

Os visitantes aproveitam o espaço para realizarem a�vidades �sicas e de convívio.
Em 2016 o parque passou por uma revitalização e recebeu um anfiteatro com 
capacidade para 400 pessoas, trilhas iluminadas e sinalizadas, área de ginás�ca ao 
ar livre, um orquidário e um lago ar�ficial de 7000m² com decks para contemplação 
e uma esplanada de acesso ao espelho d’água.

• Porque visitar:
Ideal para encontrar os amigos e passear com a família. No local é possível pra�car 
exercícios, jogar futebol, andar de bicicleta, preparar um churrasco ou simplesmen-
te descansar e tomar um chimarrão enquanto as crianças e os pets se divertem. 

• Serviços:
O parque está localizado na Avenida Farroupilha, no Bairro Marechal Rondon e 
conta com campos de futebol, quadras espor�vas, pistas de pa�nação, atle�smo, 
caminhada e ciclismo, cancha de bocha, sala de ginás�ca e a�vidade �sica, área de 
alongamento ao ar livre e academia pública. Além disso, ainda conta com o minizoo, 
churrasqueiras ao ar livre e estacionamento próprio.

Parque Getúlio Vargas
O Mini Zoo de Canoas foi inaugurado em 2005 e está localizado no Parque 
Municipal Getúlio Vargas (Capão do Corvo). O local é referência na reabilitação 
da fauna silvestre, educação ambiental e lazer para a comunidade.
No Mini Zoo os animais são tratados, recuperados e reconduzidos ao seu 
habitat natural. Aqueles que não tem mais condições de voltar à natureza, viram 
residentes do zoológico. Aves, mamíferos e répteis são cuidados por biólogos, 
veterinários e tratadores. 

• Porque visitar:
O Mini Zoo está localizado no Parque Getúlio Vargas, também conhecido como 
Capão do Corvo, bairro Marechal Rondon. O local recebe em média 40 mil 
pessoas mensalmente, proporcionando diversas a�vidades ligadas ao esporte e 
saúde para crianças, adultos e idosos. O parque está integrado ao ParkShopping 
Canoas, um complexo de compras e lazer com mais de 120 mil metros quadra-
dos de área construída.

• Serviços:
O Zoo funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 18h, com entrada gratuita. 
Também realiza visitas monitoradas com agendamento prévio para escolas e 
outras ins�tuições. O telefone de contato é 51 99787-1078.

 

Mini Zoo
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A Casa do Rosa já provocou calafrios em quem passava por perto. Abandonada 
pelos herdeiros, transformou-se em um lugar abandonado, deserto e decadente. 
Localizada na avenida Victor Barreto, no centro de Canoas, a construção do início 
do século XX é considerada a residência mais an�ga da cidade. Após passar por 
uma revitalização concluída em 2016, o local passou a se chamar Parque dos Rosa 
e se transformou em um espaço cultural com sala para exposições e um café com 
vista para os jardins. A visitação pode ser feita de terças a sábados, das 10h às 21h. 
Nos domingos e feriados o horário é das 14h às 21h. A entrada é gratuita.

• Porque visitar:
Um espaço cultural com diversas exposições e manifestações ar�s�cas. O café com 
vista para os jardins também oferece uma experiência única para os visitantes que 
curtem ambientes com muita natureza e arte por todos os lados.

• Serviços:
Aberto de terças a sábados, das 10h às 21h. Nos domingos e feriados o horário é 
das 14h às 21h. A entrada é gratuita.

Parque dos Rosa
A Praia de Paquetá é um parque natural desconhecido por muitos gaúchos. Em 
1890, a praia era um ponto de veraneio, mas começou a ficar poluída em 1950, 
com o aumento da população e a poluição do rio dos Sinos. É uns dos poucos 
lugares que preservam a vegetação original da região. Atualmente o local não é 
indicado para banho, mas a beleza natural, ar puro e tranquilidade são um 
convite para passeios de barco, chimarrão e conversa com os amigos.

• Porque visitar:
Natureza, tranquilidade e um final de tarde com um visual inesquecível. Um bom 
lugar para ler um livro, tomar um chimarrão e deixar as crianças e os pets soltos.

• Serviços:
O local não é indicado para o banho e deve ser visitado durante o dia para a sua 
segurança.

Praia de Paquetá
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Cinema, gastronomia e muitas opções de compras. O ParkShopping Canoas é um 
dos maiores shoppings do Rio Grande do Sul, com a maior arena de pa�nação do 
Brasil. O local ainda oferece um Centro de Eventos mul�uso e uma passarela que 
conecta o shopping ao Parque Getúlio Vargas, uma área repleta de natureza bem 
no centro da cidade.

O ParkShopping Canoas foi inspirado nos conceitos mais modernos de arquitetura 
sustentável, com áreas de iluminação natural e presença de árvores fotovoltaicas 
que conservam energia solar para iluminar os ambientes durante a noite e oferecer 
estações para carregamento de celulares dos visitantes.

• Porque visitar:
A arena de pa�nação é um dos locais mais frequentados. O empreendimento está 
localizado em uma das regiões mais valorizadas de Canoas, no bairro Marechal 
Rondon, perfeito para quem quer morar per�nho da natureza sem abrir mão de 
todas as facilidades e conveniências da vida moderna.

• Serviços:
O local oferece cadeiras de rodas e scooters (cadeiras motorizadas) para emprés�-
mo aos clientes com necessidades especiais. Os visitantes também contam com 
ambulatório, fraldário e um espaço para recepção e boas-vindas, no qual os 
consumidores têm acesso a informações a respeito do empreendimento, como 
local das lojas, serviços e eventos.

ParkShopping Canoas
Inaugurado em 1998, o Canoas Shopping é um dos maiores empreendimentos 
de gastronomia, consumo e lazer do Rio Grande do Sul. São mais de 220 lojas, 
1.370 vagas de estacionamento coberto e uma praça de alimentação que 
atende todas as preferências gastronômicas.

O empreendimento registra um fluxo médio mensal de um milhão de consumi-
dores, gera 3.300 empregos diretos e indiretos e tem como âncoras as Lojas 
Renner, Cinemark, Marisa, Super Rissul, Lojas Americanas, Riachuelo e C&A. O 
seu mix de serviços é composto por caixas eletrônicos, tabacaria, revistaria, 
lotérica, cabeleireiro, colégio de ensino médio e pré-ves�bular, entre outros.

• Porque visitar:
O Canoas Shopping fica na avenida Guilherme Schell 6750, no centro da cidade. 
O local é de fácil acesso e está localizado em uma região nobre, próximo ao 
Hipermercado Carrefour e Bourbon. 

• Serviços:
Além das lojas de varejo e gastronomia, o Canoas Shopping também oferece 
para os consumidores uma Central de Achados e Perdidos para quem esquecer 
ou perder objetos, documentos, bolsas e carteiras, durante a visita ao local. Para 
crianças de até três anos, o shopping disponibiliza os Baby Drives, que são 
carros em miniatura com acessórios para elas se diver�rem enquanto os pais 
fazem as compras.

Canoas Shopping
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Fundada em 1944, o Colégio Maria Auxiliadora é uma das escolas mais tradicionais 
de Canoas. A ins�tuição iniciou suas a�vidades atuando exclusivamente na educação 
de meninas. Em 1945 foi lançada a pedra fundamental para construção da primeira 
ala onde se encontra toda a infraestrutura do atual colégio. As obras foram concluí-
das em 1946, quando também foi aberto as primeiras vagas para o internato.

A demanda crescente de alunos exigiu inves�mentos permanentes em infraestrutu-
ra, tecnologias, metodologias e oferta de novos cursos. Atualmente, com mais de 70 
anos de existência, o Colégio Maria Auxiliadora conta com aproximadamente 1600 
alunos. A ins�tuição atende as áreas de educação infan�l, fundamental e de ensino 
médio, além das opções de turno inverso e a�vidades extraclasse.

• Porque estudar aqui:
A escola se compromete com a educação de crianças e jovens por meio de um 
processo de ensino a par�r de valores humanizadores, es�mulando a observação, 
leitura, pesquisa, escrita, diálogo, debates, produções individuais e cole�vas.

• Serviços:
O colégio fica localizado na Av. Guilherme Schell 5888, no Centro de Canoas. A 
ins�tuição oferece uma infraestrutura completa de ensino com salas de aulas, 
biblioteca, laboratórios, espaços para artes e dança, ginásios de esportes, centro de 
eventos e um salão de atos com capacidade para 700 pessoas. 

Colégio Maria Auxiliadora
Arquitetura e Design, Direito, Engenharia, Administração, TI, Nutrição, Psicologia, 
Enfermagem e Fisioterapia são alguns dos cursos disponíveis para os alunos do 
Campus Canoas da UniRi�er. Localizado no bairro Niterói, a ins�tuição ligada à 
Rede Laureate Interna�onal Universi�es oferece uma infraestrutura completa 
para formação superior de seus alunos.

• Porque estudar aqui:
Fundado em 1971, na cidade de Canoas, a UniRi�er é uma das ins�tuições de 
ensino com melhor infraestrutura da Região Metropolitana. O Campus Canoas 
está localizado no bairro Niterói, com fácil acesso ao centro da cidade. A região 
oferece diversas opções de moradia com preços acessíveis para estudantes e 
famílias com filhos em idade acadêmica. 

• Serviços:
O Campus Canoas da UniRi�er fica na rua Santos Dumont 888, bairro Niterói. O 
Horário de funcionamento é de segunda a sexta das 7h às 23h e aos sábado das 
7h às 13h.

Centro Universitário UniRitter
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O início da Ulbra aconteceu em 1911 quando a primeira escola foi fundada em 
Canoas. O ensino superior teve início em 1972 e desde então a Universidade 
Luterana do Brasil oferece cursos de Graduação, Pós-graduação e Extensão, além 
de desenvolver projetos inovadores e de relevância socioeconômica, tanto para os 
acadêmicos como para a comunidade.

A par�r de 2003, a Ulbra foi uma das universidades pioneiras na educação a 
distância (EAD). Com nove campi universitários no Rio Grande do Sul e mais de 70 
polos EAD distribuídos nas diversas regiões brasileiras, a Ulbra é uma das maiores 
universidades do país.

• Porque estudar aqui:
Oferecendo ensino de qualidade nos cursos de graduação e pós-graduação, nas 
modalidades presencial e a distância, a Ulbra mantém uma ampla programação de 
extensão e pesquisa e leva o saber às localidades mais remotas do país, promoven-
do, assim, a inovação, a inclusão social e o desenvolvimento comunitário.

• Serviços:
A Ulbra oferece salas de estudo, laboratórios, biblioteca, setores de atendimento e 
diversos outros espaços aos alunos.

Universidade Ulbra
A Universidade fundada em 1972 conta com instalações modernas distribuídas 
em mais de 54mil m² de área preservada de Mata Atlân�ca. Desde 2017, a La 
Salle é reconhecida como Universidade, cumprindo com todas as exigências do 
MEC. Os alunos têm a sua disposição diversos cursos de graduação, especializa-
ção, mestrado, doutorado e outras opções.

• Porque estudar aqui:
Salas de estudos, biblioteca, salão de atos, complexo poliespor�vo e a Xperience 
Room Google for Educa�on, também conhecida como Sala Google, favorecem a 
aplicação das metodologias de aprendizagem diferenciadas da Universidade la 
Salle.

• Serviços:
A Universidade La Salle oferece cursos de Graduação, Pós-graduação e Pesquisa, 
Comunidade e Extensão.

Universidade La Salle
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51 3478-2424 

24horasimoveis 24horasimoveiscanoas

51 99506-8358   

canoas.24horasimoveis.com.br

vendas@24horas.imb.br

Bem-vindo!

Nosso propósito é oferecer uma experiência exclusiva no
atendimento por acreditarmos que a compra de um imóvel
pode ser um momento único em sua vida.

A partir de 2019, somos especialistas em imóveis de terceiros (usados) e 
lançamentos de empreendimentos únicos em 8 bairros de Canoas: Centro, 
Marechal Rondon, Jardim do Lago, Moinhos de Vento, Mont'Serrat, Bela 
Vista, Igara e Nossa Senhora das Graças.

Nós somos a 20&4 Horas Imóveis, uma marca reconhecida pela competên-
cia, inovação e transparência. Com 21 anos de atuação, já contribuímos 
para a realização de sonhos e projetos de vida de milhares de pessoas. 
Agora queremos reinventar o jeito de você comprar ou vender o seu imóvel. 
Faça parte dessa nova forma de se relacionar e fazer bons negócios. Venha 
nos conhecer.

Nós somos a 20&4 Horas Imóveis. A sua imobiliária em Canoas.

Bem-vindo a 20&4 Horas Imóveis. Bem-vindo ao futuro do setor imobiliário. 
Conheça um novo conceito de relacionamento, personalizado e voltado 
exclusivamente para atender todas as suas necessidades e expectativas no 
momento de negociar um imóvel.



DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS?

Caso tenha alguma dúvida ou queira mais informações
envie um e-mail para vendas@24horas.imb.br

e responderemos a sua mensagem.


