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A revitalização do centro 
de Canoas, principalmente a 
reforma do Calçadão, é aguar-
dada pelos canoenses há muitos 
anos. E, agora, transforma-se em 
realidade.

Segundo o Secretário de De-
senvolvimento Econômico Má-
rio Cardoso, o Calçadão já tem 
data certa para ser novamente 
entregue a comunidade: Dia 14 
de dezembro. “Não é só uma 
obra física, é o resgate da alma 
canoense”, salienta o secretário.

Com obras orçadas em R$ 
5,49 milhões, o Projeto de Revi-
talização do Centro contou com 
investimentos em calçamento 
com piso tátil, aproximada-
mente 16 mil pedras de basalto, 
que significa 2.790 metros qua-
drados de pavimentação, cerca 

de 70 mil pedras portuguesas, 
câmeras de monitoramento, 
arborização, jardinagem, bici-
cletário, barreiras de veículos, 
bancos de praça, coletores de 
resíduos, sete postes e 21 lumi-
nárias (3 em cada poste), bancas 
para o comércio popular, totem 
com informação institucio-
nal, display educativo sobre os 
princípios do desenvolvimento 
sustentável e o histórico do 
local. Contará também com 
dois tótens de identificação, 
1 bebedouro, 18 lixeiras, dois 
telefones públicos, uma floreira 
e cinco canteiros de flores, 2 
bancas (uma de revista e outra 
de flores naturais), assentos nos 
canteiros.

 Essas obras foram fiscali-
zadas pela equipe técnica do 

Calçadão de Canoas 

Mais Bonito, 
Mais Acolhedor, 

Mais Humano

Compromisso com a categoria do Comércio Varejista e a sociedade. 
Há 40 anos nossa assessoria jurídica, 

está à disposição dos lojistas  associados ao Sindilojas Canoas. 
Saiba mais, ligue: (51) 3472.3789

Escritório de Engenharia e 
Arquitetura da Prefeitura.

Os recursos são oriundos de 
financiamento público junto à 
Corporação Andina de Fomen-
to (CAF). A instituição prevê 
verba parcial para ações as do 
Programa Integrado de Inves-
timentos para Revitalização e 
Ampliação da Infraestrutura 
Urbana de Canoas, no qual se 
inclui Projeto de Revitalização 
no Centro.

A 3º fase de revitalização 
central será na Praça da Biblía, 
com intervenções nos passeios 
da rua 15 de Janeiro, o que 
certamente estimulará os co-

merciantes a ampliarem seu 
horário comercial se isso for 
de seu grado. Com um prazo 
de entrega de 8 meses começou 
a contar a partir de outubro 
passado. 

AMBULANTES TERÃO 
NOVO ESPAÇO

A partir de 23 de janeiro,as 
novas instalações dos ambulan-
tes será no interior do Centro 
deInformações Turísticas da 
Prefeitura, que fica na Estação 
Canoas/La Salle.

Mais comodidade e segu-
rança com novas lojas para 
atender a toda comunidade.
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