
G U I A  D E  B A I R R O S

C o n h e ç a o s p r i n c i p a i s b a i r r o s
p a r a v o c ê v i v e r e m o r a r b e m .



Esse guia tem por objetivo apresentar para você 

algumas características e informações importantes 

sobre os principais bairros de Canoas.

É um material feito especialmente para quem quer 

conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade e 

descobrir qual endereço combina com a sua rotina e 

estilo de vida.  

Dessa forma, esperamos ajudar você a escolher a 

melhor opção no momento da compra de um imóvel.

Boa leitura! :)
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Apresentação
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Bela Vista
O bairro está localizado em uma das regiões de maior valorização 

imobiliária da cidade. A proximidade do ParkShopping Canoas e do 

Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo) fazem do bairro um dos 

locais preferidos dos moradores. 

O Bela Vista fica pertinho dos bairros Marechal Rondon, Jardim do 

Lago e Moinhos de Vento. A região oferece inúmeras opções em 

casas e sobrados de alto padrão e se transformou em mais uma 

excelente opção para quem está disposto a investir em imóveis 

diferenciados. 

Porque morar no bairro:

Local ideal para famílias que buscam sofisticação, conforto e 

proximidade de todas as facilidades e conveniências da vida 

moderna. O bairro conta com áreas de lazer e diversas instituições 

de ensino público e particular.

Serviços:

O Hipermercado Bourbon e as inúmeras lojas do ParkShopping 

Canoas são as melhores opções de compras para quem mora na 

região. O Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo) é o ponto de 

encontro pra quem curte atividades ao ar livre.



Canoas é uma cidade bem distribuída geograficamente e a 

impressão que se tem é de que você sempre está perto de tudo. 

No centro da cidade não é diferente. Ruas tranquilas e arborizadas 

se misturam com a mobilidade das grandes avenidas e ruas que 

interligam todos os pontos da cidade. Na região estão localizados o 

Canoas Shopping, Carrefour, Universidade La Salle e a Prefeitura 

Municipal.

Porque morar no bairro:

Ideal para quem busca centralidade e todas as conveniências que a 

vida moderna tem para oferecer. Fácil acesso a todos os bairros da 

cidade com inúmeras opções de transporte público. A estação 

Trensurb permite agilidade no deslocamento para Porto Alegre, 

Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

Serviços:

Tudo que você precisa está bem pertinho da sua casa sem 

necessidade de grandes deslocamentos. Serviços da Prefeitura 

Municipal, Câmara de Vereadores, Correios, Corsan e Rodoviária 

ficam na região. Quer mais facilidades? No centro você também 

tem a sua disposição inúmeros prestadores de serviços, lojas de 

varejo, bancos, restaurantes, farmácias e outras opções de 

comércio. 
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Centro



O Igara é a opção perfeita para pessoas de qualquer idade por 

oferecer opções para todos os gostos. Existem áreas bastante 

movimentadas, mas o local está repleto de natureza e de 

empreendimentos residenciais. Por lá, o que não falta é 

tranquilidade, com a vantagem de estar próximo da Universidade 

da Ulbra, Canoas Shopping, Walmart e do famoso Santuário São 

Cristóvão, local de peregrinação de milhares de fiéis e devotos do 

protetor dos viajantes. 

Porque morar no bairro:

Uma das regiões que mais crescem e recebem investimentos de 

infraestrutura e empreendimentos imobiliários na cidade. Fácil 

acesso para todos os pontos de interesse de Canoas e saídas para 

a BR-116 e BR-386. Os moradores contam com comércio local 

diversificado, supermercados, padarias e excelentes opções de 

lazer e gastronomia. O Hipermercado Wallmart  é o principal local 

de compras da região.

Serviços:

Quem mora por aqui tem a sua disposição diversas escolas 

públicas e particulares, uma unidade de aprendizagem do sistema 

SENAI e os campi da Ulbra Canoas e do Instituto Federal do Rio 

Grande do Sul.
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Igara



Pertinho do centro de Canoas existe um lugar mágico onde a 

tranquilidade convive ao lado de todas as facilidades da vida 

moderna.  O Parque Jardim do Lago é uma área preservada com 

muita natureza que serve como refúgio para pequenas aves 

silvestres. O local é perfeito para andar de bicicleta ou sentar com 

seu chimarrão e curtir o pôr do sol em família. Tudo isso em uma 

das regiões mais valorizadas da cidade.

Porque morar no bairro:

Lugar perfeito para quem busca proximidade e centralidade. O 

bairro oferece todas as conveniências sem necessidade de abrir 

mão da tranquilidade e da natureza.  Universidades, escolas, 

shoppings, restaurantes, comércio, bancos, serviços públicos e o 

que você precisar está bem ao lado da sua casa. 

Serviços:

Quem mora na região pode fazer compras no Hipermercado 

Bourbon e nas lojas do ParkShopping Canoas. Os destaques na 

gastronomia são as churrascarias Jardim do Lago e Passoquinha. 

O Parque Jardim do Lago é frequentado pelos moradores que 

buscam momentos de lazer e convívio nos finais de tarde, feriados 

e no fim de semana. 
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Jardim do Lago



Em poucos anos, uma região conhecida pela extensa área 

desocupada se transformou em um dos locais de maior 

desenvolvimento da cidade. Com os novos lançamentos 

imobiliários, a construção do ParkShopping Canoas, os 

investimentos em obras de mobilidade e a revitalização do 

Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo), a valorização dos 

imóveis no bairro Marechal Rondon não parou mais de crescer.

Porque morar no bairro:

Ideal para famílias que buscam tranquilidade sem abrir mão de 

todas as facilidades e conveniências da vida moderna. O bairro 

conta com áreas de lazer e instituições de ensino público e 

particular para as crianças.

Serviços:

Os moradores do bairro podem fazer compras no Hipermercado 

Bourbon e ParkShopping Canoas. Para o lazer ao ar livre, o 

Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo) é a melhor opção.
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Marechal Rondon
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Moinhos de Vento
Um lugar para quem quer morar e viver próximo de escolas, 

academias, mercados e vários outros tipos de comércio sem 

perder as características de um bairro residencial. A região é 

procurada por famílias que buscam um lugar tranquilo para 

morar. O Moinhos de Vento fica próximo ao Parque Getúlio 

Vargas, ParkShopping Canoas e diversas empresas, um 

benefício a mais para quem deseja trabalhar pertinho de casa.

Porque morar no bairro:

Local ideal para famílias que buscam sofisticação e proximidade 

de todas as conveniências. O bairro conta com diversas opções 

em imóveis de alto padrão. Perfeito para pessoas exigentes que 

valorizam o bom gosto e a privacidade.

Serviços:

Os moradores do bairro são vizinhos do Hipermercado 

Bourbon e ParkShopping Canoas. Para o lazer nos finais de 

tarde, feriados e fim de semana, o Parque Getúlio Vargas 

(Capão do Corvo) é a melhor opção para andar de bicicleta, 

praticar exercícios, caminhadas, passear com as crianças e os 

pets ou simplesmente tomar um chimarrão com os amigos.
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Mont’Serrat
A proximidade do ParkShopping Canoas e do Parque Getúlio 

Vargas (Capão do Corvo) fazem do Mont’Serrat um dos bairros 

de maior valorização imobiliária de Canoas. 

A região oferece inúmeras opções em casas e sobrados de alto 

padrão e se transformou em mais uma excelente opção para 

quem está disposto a investir em imóveis diferenciados. 

Porque morar no bairro:

Local ideal para famílias que buscam sofisticação, conforto e 

proximidade de todas as facilidades e conveniências que a vida 

no grandes centros urbanos oferece. O bairro conta com áreas 

de lazer e diversas instituições de ensino público e particular.

Serviços:

O Hipermercado Bourbon e lojas do ParkShopping Canoas são 

as melhores opções de compras para quem mora na região. O 

Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo) é o ponto de 

encontro pra quem curte atividades ao ar livre.



Um bairro com vocação residencial com diversas opções 

comerciais para você viver perto de tudo. Os moradores da região 

podem encontrar os mais variados produtos, serviços e 

conveniências sem abrir mão da tranquilidade. É nesse bairro que 

fica a famosa Base Aérea Militar de Canoas. Além disso, diversos 

postos de saúde e hospitais da cidade se encontram na região. 

Porque morar no bairro:

A proximidade com o campus da UniRitter faz do bairro um lugar 

perfeito para estudantes. Famílias que buscam tranquilidade 

também encontram no bairro um excelente lugar para criar seus 

filhos. 

Serviços:

O bairro oferece escolas, praças e boas opções de compras, 

gastronomia e serviços para os moradores. A região tem fácil 

acesso ao centro de Canoas e Porto Alegre. 
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Nossa Senhora das Graças



O município, fundado em 1939, possui o terceiro maior Produto 

Interno Bruto (PIB) gaúcho. Vizinha da capital Porto Alegre, a 

cidade é sede de grandes empresas com atuação nos ramos de 

gás, metalmecânico e elétrico.

A cidade tem a segunda maior rede de ensino do Rio Grande do 

Sul com inúmeras escolas públicas, particulares e universidades. 

É o município mais populoso da Região Metropolitana, com 

aproximadamente 320 mil habitantes, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Canoas também é formada por outros bairros conhecidos como 

Mathias Velho, Guajuviras, Harmonia, Niterói, Rio Branco, 

Estância Velha, Fátima, Mato Grande, Olaria, São José, São Luíz, 

Brigadeira, Industrial, entre outros.

A cidade tem 113 praças oficiais e 10 áreas públicas com 

equipamentos de lazer. Os principais pontos turísticos da cidade 

são a Praça do Avião, no centro da cidade, a Base Aérea, o 

Parque Getúlio Vargas e a Praia do Paquetá. 

Canoas também preserva seu patrimônio histórico. Cinco 

prédios já foram tombados: a antiga estação de trens, a Casa 

dos Rosa, a Villa Mimosa, a Villa Nenê, a Casa Wittrock, o prédio 

da Prefeitura e a igreja matriz de São Luiz Gonzaga.
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Conheça 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.

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 

competência, 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.
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51 3478-2424 

24horasimoveis 24horasimoveiscanoas

51 99506-8358   

canoas.24horasimoveis.com.br

vendas@24horas.imb.br 

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.

Bem-vindo!



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.


