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Programe-se para a 

próxima edição

Dia 13 de novembro

Quinta-feira - 6h30 - Estação Fátima

Dia 9 de outubro

Quinta-feira 

6h30 - Estação Mathias Velho

Dia 16 de outubro

Quinta-feira 

6h30 - Estação Fátima Agende-se

A sinaleira no cruzamento da Avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira com a Rua A.J. Renner, no Bairro Estância 
Velha, começou a funcionar na quinta-feira (23). O equipamento foi instalado pela Secretaria Municipal de 
Transportes e Mobilidade, devido ao grande movimento e risco de acidentes no local. 

Dia 29 - quarta-feira       meio ambienteTema:

Opine no www.canoas.rs.gov.br

 

MOBI

Cresce em 21,7% número de alunos em

TURNO INTEGRAL
Programa Mais Educação 
funciona em todas as 
42 escolas municipais 
de Ensino Fundamental
 

O
Programa Mais Educação aumentou o 
número de estudantes do turno integral em 
21,7% nos sete primeiros meses de 2014, 

nas 42 escolas municipais de Ensino Fundamental. 
Em julho de 2013, participavam 4.417 crianças. No 
mesmo mês deste ano, o número chegou a 5.377.
 
Diariamente, das 9h às 16h, os alunos participam de 
oficinas como orientação de estudo e leitura, judô, 
taekwondo, capoeira, teatro, dança, percussão, jornal 
escolar, fotografia, desenho, história em quadrinhos e 
outras. Antes da aula, os estudantes tomam café da 
manhã. Ao meio-dia almoçam e, às 16h, ganham 
café da tarde.

Pira da Pátria 
será acesa 
no dia 1º
A Associação Canoense de 
Deficientes Físicos (Acadef) 
recebeu o Fogo Simbólico 
da Pátria do 5º Comando 
Aéreo Regional, no dia 22 
de agosto. A chama 
permanece sob a guarda da 
entidade até o dia 1º de 
setembro, quando será 
aberta oficialmente a 
programação da Semana da 
Pátria de 2014, às 10h, na 
Praça da Emancipação.

O fogo simbólico será 
conduzido do Calçadão até 
a praça pelo cadeirante 
Antônio Marcos Kinho. O 
acendimento da Pira será 
feito pelo corredor José 
Carlos Chagas. As 
atividades são organizadas 
pela Coordenadoria de 
Integração Institucional. A 
Acadef é a entidade 
canoense homenageada 
municipal deste ano pelo 
importante trabalho social 
que desenvolve em 
benefício da qualidade de 
vida e da inserção social de 
pessoas com deficiência. A 
entidade completou 30 anos 
em maio passado.

Melhores notas e comportamento
“As mudanças nos meus netos foram incríveis. Estão 
mais calmos, mais atenciosos em aula e mais 
comunicativos”, conta Cleci Nunes, 68 anos, vó de 
quatro alunos que fazem parte do programa na EMEF 
Ildo Meneghetti, do Bairro Estância Velha. “Aline, 
Rodrigo, Jenifer e Bianca melhoraram cem por cento, 
não só no comportamento, como nas notas”, 
confirma Cleci.
 
Marlene Minossi, 71, também aprova a participação 
da bisneta nas oficinas. “As crianças que ficavam em 
casa sem fazer nada, agora têm várias atividades”, 
explica. Natalia Pereira, 13, da mesma escola, diz 
que antes não fazia nada em casa e agora participa 
das oficinas todos os dias. “Aprendi até a costurar”, 
conta. Conforme a professora Silvana Frasson, 
Natalia desenvolveu muito a aprendizagem. “Ela era 
agitada e hoje é outra aluna, bem mais tranquila e 
interessada.”
 

Escola em Tempo Integral
Canoas também desenvolve o projeto de tempo
 integral na escola, durante sete horas ininterruptas, que já 
envolve cerca de 700 estudantes nas EMEFs Erna Würth e 
Leonel de Moura Brizola.
Nesses locais são desenvolvidas atividades pedagógicas 
variadas, atendendo os alunos de forma ampla e completa.

Opinião
Qual a importância 
da participação 
popular para 
os governos?

“Acho importantíssimo, 
porque o povo pode 
escolher o melhor 
pra sua região. É 
essencial que haja essa 
aproximação da 
população com o 
governo.”

Rosane Terezinha 
dos Santos , 
43 anos
Dona de casa

“É bem importante, 
principalmente para 
sabermos o que está 
acontecendo. 
Acredito que 
tem que haver uma 
participação mais 
forte da população.”

Gabriel Borba 
Soares, 
19 anos
Estudante

“Acho importante 
e sou a favor. 
No caso do Orçamento 
Participativo, 
o povo pode pedir o que 
precisa e votar no que 
considera mais 
necessário.”

Naisa Acosta 
Uruguai, 
66 anos
Artesã

 “É muito importante. 
Os governantes 
estão lá para servir 
ao povo e nada mais justo 
que a população esteja 
ligada em tudo que ocorre 
e faça cobranças.”

Bruna 
Machado Aires, 
20 anos
Correspondente 
bancária

Fotos Brenda Garnize

Os canoenses dispõem de 14 ferramentas para 
participar das decisões da administração 
municipal.

OBSERVATÓRIO
D A C I D A D E

CANOASMOBI

A Secretaria de Transportes e Mobilidade apresentou ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano o 
anteprojeto da Linha 1 do aeromóvel em Canoas. A reunião ocorreu na Câmara de Vereadores, no dia 16. 
O trecho 1 do aeromóvel ligará a estação Mathias Velho da Trensurb à Avenida 17 de Abril, no Bairro Guajuviras.
 .

Dia 27 de outubro 
Não haverá

Dia 29 de setembro
Segunda-feira
Não haverá
Dia 13 de outubro
Segunda-feira - 14h
Gabinete do Prefeito

Audiências Públicas 

com o prefeito
Prefeitura na Rua

Dia 25 - sábado - 9h

Rua São Gabriel, 

esquina com 

Rio Grande do Sul 

Bairro Mathias Velho
Região Noroeste

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DA AMÉRICA LATINA

ESTAÇÃO
MATHIAS
VELHO

ESTAÇÃO
LIBERDADE

ESTAÇÃO
FARROUPILHA

ESTAÇÃO
AÇUCENA

ESTAÇÃO
UPA

ESTAÇÃO
GUAJUVIRAS

ESTAÇÃO
CARLOS
DRUMMOND

ESTAÇÃO
LEE ROGERS

ESTAÇÃO
BRIGADA

PERCURSO DO TRECHO 1

ENDEREÇO
Marquês Bier
Rua Dr. Barcelos 1202, Canoas

A festa vai rolar aqui!

Conheça projeto em vídeo no www.canoas.rs.gov.br

Confira mais detalhes no 

http://www.agenciaradioweb.com.br/novosite4/canoas/jw.php?id=197613

 

Sudoeste                                        
Rio Branco  
q 12 de novembro
Salão da igreja Imaculada - Rua Ana Neri,1309

Fátima
q 18 de novembro
EMEF Paulo VI (ginásio) – Avenida Irineu de Carvalho Braga, 2781

Mato Grande                       
q 3 de dezembro
EMEF Rio Grande do Sul  (quadra) - Rua Wenceslau Braz, 35                                         

Sudeste                              
Niterói
q 13 de novembro
Salão Paroquial São Paulo - Rua Lajeado,1366

Nossa Senhora das Graças
q 25 de novembro
Colégio Espírito Santo (ginásio) - Rua Tamoio, 3393

João de Barro/Recanto Ferrari                
q 19 de novembro                 
Salão da Comunidade Nossa Senhora do Trabalho - Rua Fernando Ferrari, 2433                  

Nordeste                                        
Guajuviras
q 26 de novembro
Ginásio de esportes do Caic -  Avenida 17 de Abril  s/nº

Igara
q 28 de novembro
EMEF Leonel de Moura Brizola (ginásio) - Rua Ramiro Barcelos,1450

Estância Velha
q 14 de novembro
Centro Comunitário Jardim Atlântico - Rua Capão da Canoa,107

São Vicente 
q 20 de novembro     
Salão da Comunidade São Vicente de Paula - Rua Gildo de Freitas, 1480        

Noroeste                                        
Mathias Velho/São Luiz
q 2 de dezembro
EEEM Bento Gonçalves (ginásio ) - Avenida Rio Grande do Sul, 1055

Mathias Velho/União dos Operários
q 17 de novembro
EEEM Tereza Francescutti (quadra) - Avenida Rio Grande do Sul, 3440

Getúlio Vargas
q 21 de novembro
EMEF Professor Thiago Würth (ginásio) - Rua São Gabriel, 690

Santo Operário
q 27 de novembro
EMEF João Paulo I (ginásio) - Rua São Pedro Pescador, 525

Harmonia
q 1º de dezembro
CTG Raízes da Tradição – Rua Engenheiro Kindler, 991
 

A 10ª edição das Plenárias de Serviços 
Públicos, uma das 13 ferramentas do 
sistema de Participação Popular e Cidadã 
de Canoas, será encerrada no dia 30 de 
novembro, no quadrante Noroeste (veja 
ao lado). A primeira assembleia ocorreu 
no dia 9 deste mês, no quadrante 
Sudoeste. Após, foi a vez do Sudeste, no 
dia 16 e, na sequência, do quadrante 
Nordeste, no dia 23.
Em cada uma delas, o prefeito apresentou um balanço do cumprimento de metas, 
pela administração municipal, no primeiro semestre de 2014. Os participantes 
também apresentaram demandas, questionamentos e sugestões, respondidos na 
hora pelos secretários municipais presentes e encaminhados aos respectivos 
setores da Prefeitura.   
 

 

PLENÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Décima rodada se encerra no Noroeste

O IPTU e as taxas de coleta de lixo e de Bombeiros podem 
ser pagos em cota única ou parceladamente, em ambos os 
casos com a correção da Unidade de Referência Municipal 
(URM).  Quem pagar em cota única, com vencimento até o 
dia 20 de janeiro de 2015, terá desconto de 15%, mais o 
bônus de adimplência (veja abaixo).
Quem optar pelo parcelamento, mantém o direito ao bônus 
de adimplência e poderá pagar o imposto em oito parcelas 
mensais consecutivas. Nesse caso, não há desconto.
 
Conforme a Secretaria Municipal da Fazenda, a entrega dos 
carnês e acesso aos boletos na internet ocorrerão a partir 
de 20 de dezembro.
A Prefeitura tem  e, em 2013, 125.800 imóveis cadastrados
o IPTU representou, aproximadamente, 15% das receitas 
próprias do Município.
 

Desconto de até 
22,5%  na cota única
 
q Desconto de 15% + bônus de adimplência*

q Adimplentes há 1 ano =  + 2,5%

q Adimplentes há 2 anos = + 5%

q Adimplentes há 3 anos = + 7,5%
* Não cumulativo  

q Parcelado
    Vencimento mensal: de 10 de abril a 10 de novembro

Informações
Diretoria de Atendimento e Arrecadação
Rua Frei Orlando, 68, Centro
Telefone 3462 1569 ou 3462 1567
 
 

 

A
 partir de 2015, os contribuintes canoenses 
poderão destinar até 50% do valor do seu 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 

pago em cota única, para projetos apresentados 
por entidades, que sejam de interesse social e de 
uso coletivo. A proposta foi regulamentada por 
decreto, assinado no dia 18, durante a 223ª edição 
do Prefeitura na Rua, no Bairro Guajuviras.

q Entidades da sociedade civil organizada poderão inscrever projetos até 24 de 
novembro na Secretaria das Relações Institucionais - Rua 15 de Janeiro, 11, sala 402.

q Os projetos serão avaliados por uma equipe técnica. Os selecionados poderão 
captar recursos, via benefício fiscal. O anúncio ocorrerá no início de dezembro.

q Após a divulgação dos projetos habilitados, os representantes das entidades 
propositoras poderão mobilizar as comunidades locais para que escolham e votem em 
suas propostas, destinando até 50% do seu IPTU para essa finalidade.

q Será investido um total aproximado de R$ 2 milhões por ano em projetos de, no 
máximo, R$ 200 mil cada um - R$ 160 mil (ou 80%) da Prefeitura (por meio da 
destinação do IPTU) e R$ 40 mil de contrapartida da entidade.

q Confira entrevista sobre o projeto no link

http://www.agenciaradioweb.com.br/novosite4/canoas/jw.php?id=198233

 

A
 primeira rodada do Orçamento 
Participativo 2014-2015 terá início 
no próximo dia 12 de novembro 

(veja datas no quadro). Nas assembleias, 
sempre às 19h, os canoenses 
vão eleger uma obra por microrregião, 
no valor de R$ 500 mil. 
Na segunda rodada, em data a ser 
definida, será indicada mais uma obra, no 
mesmo valor, totalizando 30 demandas e 
investimento de R$ 15 milhões. A obra 
da cidade, que será votada no OP Digital, 
terá mais R$ 1 milhão.

Participe
Quadrante Noroeste
Dia 30 - quinta-feira - 19h
Local: Centro Social Urbano
Avenida Rio Grande do Sul, 1790
Bairro Mathias Velho

Votação será
mais fácil
e rápida

Tablets são novidade
A novidade deste ano é a votação 
eletrônica. Haverá 20 tablets disponíveis 
em cada assembleia, com uma equipe 
especializada para orientação. Conforme a 
Secretaria Municipal das Relações 
Institucionais, o sistema vai tornar a 
votação mais rápida e transparente. Todos 
poderão acompanhar a apuração dos 
votos e a divulgação dos resultados, logo 
após as assembleias. Os participantes 
deverão apresentar o título eleitoral.

bairro
melhor

Canoenses poderão destinar até 
50% do IPTU a projetos sociais

Saiba mais sobre 
o IPTU 2015

Pela proposta, inédita no Brasil, 
serão investidos cerca de 
R$ 2 milhões do imposto, em 
2015, em iniciativas comunitárias

A Prefeitura de Canoas é a 
primeira do Brasil a criar o 
projeto, que representa mais 
uma forma de participação 
popular, pois estimula a 
mobilização comunitária em 
benefício coletivo. O Bairro 
Melhor teve pré-lançamento em 
junho deste ano, durante a 14ª 
Conferência Anual do 
Observatório Internacional de 
Democracia Participativa, em 
Canoas e foi inspirado em uma 
experiência da Cidade do 
México, o Mejoramiento Barrial.

Como vai funcionar

Assembleias 
microrregionais 
sempre às 19h

Ireno Jardim
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Programe-se para a 

próxima edição

Dia 13 de novembro

Quinta-feira - 6h30 - Estação Fátima

Dia 9 de outubro

Quinta-feira 

6h30 - Estação Mathias Velho

Dia 16 de outubro

Quinta-feira 

6h30 - Estação Fátima Agende-se

A sinaleira no cruzamento da Avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira com a Rua A.J. Renner, no Bairro Estância 
Velha, começou a funcionar na quinta-feira (23). O equipamento foi instalado pela Secretaria Municipal de 
Transportes e Mobilidade, devido ao grande movimento e risco de acidentes no local. 

Dia 29 - quarta-feira       meio ambienteTema:

Opine no www.canoas.rs.gov.br

 

MOBI

Cresce em 21,7% número de alunos em

TURNO INTEGRAL
Programa Mais Educação 
funciona em todas as 
42 escolas municipais 
de Ensino Fundamental
 

O
Programa Mais Educação aumentou o 
número de estudantes do turno integral em 
21,7% nos sete primeiros meses de 2014, 

nas 42 escolas municipais de Ensino Fundamental. 
Em julho de 2013, participavam 4.417 crianças. No 
mesmo mês deste ano, o número chegou a 5.377.
 
Diariamente, das 9h às 16h, os alunos participam de 
oficinas como orientação de estudo e leitura, judô, 
taekwondo, capoeira, teatro, dança, percussão, jornal 
escolar, fotografia, desenho, história em quadrinhos e 
outras. Antes da aula, os estudantes tomam café da 
manhã. Ao meio-dia almoçam e, às 16h, ganham 
café da tarde.

Pira da Pátria 
será acesa 
no dia 1º
A Associação Canoense de 
Deficientes Físicos (Acadef) 
recebeu o Fogo Simbólico 
da Pátria do 5º Comando 
Aéreo Regional, no dia 22 
de agosto. A chama 
permanece sob a guarda da 
entidade até o dia 1º de 
setembro, quando será 
aberta oficialmente a 
programação da Semana da 
Pátria de 2014, às 10h, na 
Praça da Emancipação.

O fogo simbólico será 
conduzido do Calçadão até 
a praça pelo cadeirante 
Antônio Marcos Kinho. O 
acendimento da Pira será 
feito pelo corredor José 
Carlos Chagas. As 
atividades são organizadas 
pela Coordenadoria de 
Integração Institucional. A 
Acadef é a entidade 
canoense homenageada 
municipal deste ano pelo 
importante trabalho social 
que desenvolve em 
benefício da qualidade de 
vida e da inserção social de 
pessoas com deficiência. A 
entidade completou 30 anos 
em maio passado.

Melhores notas e comportamento
“As mudanças nos meus netos foram incríveis. Estão 
mais calmos, mais atenciosos em aula e mais 
comunicativos”, conta Cleci Nunes, 68 anos, vó de 
quatro alunos que fazem parte do programa na EMEF 
Ildo Meneghetti, do Bairro Estância Velha. “Aline, 
Rodrigo, Jenifer e Bianca melhoraram cem por cento, 
não só no comportamento, como nas notas”, 
confirma Cleci.
 
Marlene Minossi, 71, também aprova a participação 
da bisneta nas oficinas. “As crianças que ficavam em 
casa sem fazer nada, agora têm várias atividades”, 
explica. Natalia Pereira, 13, da mesma escola, diz 
que antes não fazia nada em casa e agora participa 
das oficinas todos os dias. “Aprendi até a costurar”, 
conta. Conforme a professora Silvana Frasson, 
Natalia desenvolveu muito a aprendizagem. “Ela era 
agitada e hoje é outra aluna, bem mais tranquila e 
interessada.”
 

Escola em Tempo Integral
Canoas também desenvolve o projeto de tempo
 integral na escola, durante sete horas ininterruptas, que já 
envolve cerca de 700 estudantes nas EMEFs Erna Würth e 
Leonel de Moura Brizola.
Nesses locais são desenvolvidas atividades pedagógicas 
variadas, atendendo os alunos de forma ampla e completa.

Opinião
Qual a importância 
da participação 
popular para 
os governos?

“Acho importantíssimo, 
porque o povo pode 
escolher o melhor 
pra sua região. É 
essencial que haja essa 
aproximação da 
população com o 
governo.”

Rosane Terezinha 
dos Santos , 
43 anos
Dona de casa

“É bem importante, 
principalmente para 
sabermos o que está 
acontecendo. 
Acredito que 
tem que haver uma 
participação mais 
forte da população.”

Gabriel Borba 
Soares, 
19 anos
Estudante

“Acho importante 
e sou a favor. 
No caso do Orçamento 
Participativo, 
o povo pode pedir o que 
precisa e votar no que 
considera mais 
necessário.”

Naisa Acosta 
Uruguai, 
66 anos
Artesã

 “É muito importante. 
Os governantes 
estão lá para servir 
ao povo e nada mais justo 
que a população esteja 
ligada em tudo que ocorre 
e faça cobranças.”

Bruna 
Machado Aires, 
20 anos
Correspondente 
bancária

Fotos Brenda Garnize

Os canoenses dispõem de 14 ferramentas para 
participar das decisões da administração 
municipal.

OBSERVATÓRIO
D A C I D A D E

CANOASMOBI

A Secretaria de Transportes e Mobilidade apresentou ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano o 
anteprojeto da Linha 1 do aeromóvel em Canoas. A reunião ocorreu na Câmara de Vereadores, no dia 16. 
O trecho 1 do aeromóvel ligará a estação Mathias Velho da Trensurb à Avenida 17 de Abril, no Bairro Guajuviras.
 .

Dia 27 de outubro 
Não haverá

Dia 29 de setembro
Segunda-feira
Não haverá
Dia 13 de outubro
Segunda-feira - 14h
Gabinete do Prefeito

Audiências Públicas 

com o prefeito
Prefeitura na Rua

Dia 25 - sábado - 9h

Rua São Gabriel, 

esquina com 

Rio Grande do Sul 

Bairro Mathias Velho
Região Noroeste

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DA AMÉRICA LATINA

ESTAÇÃO
MATHIAS
VELHO

ESTAÇÃO
LIBERDADE

ESTAÇÃO
FARROUPILHA

ESTAÇÃO
AÇUCENA

ESTAÇÃO
UPA

ESTAÇÃO
GUAJUVIRAS

ESTAÇÃO
CARLOS
DRUMMOND

ESTAÇÃO
LEE ROGERS

ESTAÇÃO
BRIGADA

PERCURSO DO TRECHO 1

ENDEREÇO
Marquês Bier
Rua Dr. Barcelos 1202, Canoas

A festa vai rolar aqui!

Conheça projeto em vídeo no www.canoas.rs.gov.br

Confira mais detalhes no 

http://www.agenciaradioweb.com.br/novosite4/canoas/jw.php?id=197613

 

Sudoeste                                        
Rio Branco  
q 12 de novembro
Salão da igreja Imaculada - Rua Ana Neri,1309

Fátima
q 18 de novembro
EMEF Paulo VI (ginásio) – Avenida Irineu de Carvalho Braga, 2781

Mato Grande                       
q 3 de dezembro
EMEF Rio Grande do Sul  (quadra) - Rua Wenceslau Braz, 35                                         

Sudeste                              
Niterói
q 13 de novembro
Salão Paroquial São Paulo - Rua Lajeado,1366

Nossa Senhora das Graças
q 25 de novembro
Colégio Espírito Santo (ginásio) - Rua Tamoio, 3393

João de Barro/Recanto Ferrari                
q 19 de novembro                 
Salão da Comunidade Nossa Senhora do Trabalho - Rua Fernando Ferrari, 2433                  

Nordeste                                        
Guajuviras
q 26 de novembro
Ginásio de esportes do Caic -  Avenida 17 de Abril  s/nº

Igara
q 28 de novembro
EMEF Leonel de Moura Brizola (ginásio) - Rua Ramiro Barcelos,1450

Estância Velha
q 14 de novembro
Centro Comunitário Jardim Atlântico - Rua Capão da Canoa,107

São Vicente 
q 20 de novembro     
Salão da Comunidade São Vicente de Paula - Rua Gildo de Freitas, 1480        

Noroeste                                        
Mathias Velho/São Luiz
q 2 de dezembro
EEEM Bento Gonçalves (ginásio ) - Avenida Rio Grande do Sul, 1055

Mathias Velho/União dos Operários
q 17 de novembro
EEEM Tereza Francescutti (quadra) - Avenida Rio Grande do Sul, 3440

Getúlio Vargas
q 21 de novembro
EMEF Professor Thiago Würth (ginásio) - Rua São Gabriel, 690

Santo Operário
q 27 de novembro
EMEF João Paulo I (ginásio) - Rua São Pedro Pescador, 525

Harmonia
q 1º de dezembro
CTG Raízes da Tradição – Rua Engenheiro Kindler, 991
 

A 10ª edição das Plenárias de Serviços 
Públicos, uma das 13 ferramentas do 
sistema de Participação Popular e Cidadã 
de Canoas, será encerrada no dia 30 de 
novembro, no quadrante Noroeste (veja 
ao lado). A primeira assembleia ocorreu 
no dia 9 deste mês, no quadrante 
Sudoeste. Após, foi a vez do Sudeste, no 
dia 16 e, na sequência, do quadrante 
Nordeste, no dia 23.
Em cada uma delas, o prefeito apresentou um balanço do cumprimento de metas, 
pela administração municipal, no primeiro semestre de 2014. Os participantes 
também apresentaram demandas, questionamentos e sugestões, respondidos na 
hora pelos secretários municipais presentes e encaminhados aos respectivos 
setores da Prefeitura.   
 

 

PLENÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Décima rodada se encerra no Noroeste

O IPTU e as taxas de coleta de lixo e de Bombeiros podem 
ser pagos em cota única ou parceladamente, em ambos os 
casos com a correção da Unidade de Referência Municipal 
(URM).  Quem pagar em cota única, com vencimento até o 
dia 20 de janeiro de 2015, terá desconto de 15%, mais o 
bônus de adimplência (veja abaixo).
Quem optar pelo parcelamento, mantém o direito ao bônus 
de adimplência e poderá pagar o imposto em oito parcelas 
mensais consecutivas. Nesse caso, não há desconto.
 
Conforme a Secretaria Municipal da Fazenda, a entrega dos 
carnês e acesso aos boletos na internet ocorrerão a partir 
de 20 de dezembro.
A Prefeitura tem  e, em 2013, 125.800 imóveis cadastrados
o IPTU representou, aproximadamente, 15% das receitas 
próprias do Município.
 

Desconto de até 
22,5%  na cota única
 
q Desconto de 15% + bônus de adimplência*

q Adimplentes há 1 ano =  + 2,5%

q Adimplentes há 2 anos = + 5%

q Adimplentes há 3 anos = + 7,5%
* Não cumulativo  

q Parcelado
    Vencimento mensal: de 10 de abril a 10 de novembro

Informações
Diretoria de Atendimento e Arrecadação
Rua Frei Orlando, 68, Centro
Telefone 3462 1569 ou 3462 1567
 
 

 

A
 partir de 2015, os contribuintes canoenses 
poderão destinar até 50% do valor do seu 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 

pago em cota única, para projetos apresentados 
por entidades, que sejam de interesse social e de 
uso coletivo. A proposta foi regulamentada por 
decreto, assinado no dia 18, durante a 223ª edição 
do Prefeitura na Rua, no Bairro Guajuviras.

q Entidades da sociedade civil organizada poderão inscrever projetos até 24 de 
novembro na Secretaria das Relações Institucionais - Rua 15 de Janeiro, 11, sala 402.

q Os projetos serão avaliados por uma equipe técnica. Os selecionados poderão 
captar recursos, via benefício fiscal. O anúncio ocorrerá no início de dezembro.

q Após a divulgação dos projetos habilitados, os representantes das entidades 
propositoras poderão mobilizar as comunidades locais para que escolham e votem em 
suas propostas, destinando até 50% do seu IPTU para essa finalidade.

q Será investido um total aproximado de R$ 2 milhões por ano em projetos de, no 
máximo, R$ 200 mil cada um - R$ 160 mil (ou 80%) da Prefeitura (por meio da 
destinação do IPTU) e R$ 40 mil de contrapartida da entidade.

q Confira entrevista sobre o projeto no link

http://www.agenciaradioweb.com.br/novosite4/canoas/jw.php?id=198233

 

A
 primeira rodada do Orçamento 
Participativo 2014-2015 terá início 
no próximo dia 12 de novembro 

(veja datas no quadro). Nas assembleias, 
sempre às 19h, os canoenses 
vão eleger uma obra por microrregião, 
no valor de R$ 500 mil. 
Na segunda rodada, em data a ser 
definida, será indicada mais uma obra, no 
mesmo valor, totalizando 30 demandas e 
investimento de R$ 15 milhões. A obra 
da cidade, que será votada no OP Digital, 
terá mais R$ 1 milhão.

Participe
Quadrante Noroeste
Dia 30 - quinta-feira - 19h
Local: Centro Social Urbano
Avenida Rio Grande do Sul, 1790
Bairro Mathias Velho

Votação será
mais fácil
e rápida

Tablets são novidade
A novidade deste ano é a votação 
eletrônica. Haverá 20 tablets disponíveis 
em cada assembleia, com uma equipe 
especializada para orientação. Conforme a 
Secretaria Municipal das Relações 
Institucionais, o sistema vai tornar a 
votação mais rápida e transparente. Todos 
poderão acompanhar a apuração dos 
votos e a divulgação dos resultados, logo 
após as assembleias. Os participantes 
deverão apresentar o título eleitoral.

bairro
melhor

Canoenses poderão destinar até 
50% do IPTU a projetos sociais

Saiba mais sobre 
o IPTU 2015

Pela proposta, inédita no Brasil, 
serão investidos cerca de 
R$ 2 milhões do imposto, em 
2015, em iniciativas comunitárias

A Prefeitura de Canoas é a 
primeira do Brasil a criar o 
projeto, que representa mais 
uma forma de participação 
popular, pois estimula a 
mobilização comunitária em 
benefício coletivo. O Bairro 
Melhor teve pré-lançamento em 
junho deste ano, durante a 14ª 
Conferência Anual do 
Observatório Internacional de 
Democracia Participativa, em 
Canoas e foi inspirado em uma 
experiência da Cidade do 
México, o Mejoramiento Barrial.

Como vai funcionar

Assembleias 
microrregionais 
sempre às 19h

Ireno Jardim
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D A P R E F E I T U R A

O edital de tomada de preço para a execução do projeto de urbanismo e paisagismo para o Polo Comercial 
Niterói, na Venâncio Aires, entre as ruas Lajeado e Tamoio, foi publicado no dia 15. As propostas devem ser 
apresentadas no dia 31 de outubro, às 14h, na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
 

Beneficiários do , coordenadores dos equipamentos da Secretaria Municipal  Programa de Aquisição de Alimentos
de Desenvolvimento Social e agricultores participaram, no dia 15, do seminário “O programa de aquisição de 
alimentos na política de segurança alimentar”. A atividade integra a Semana Nacional da Alimentação.

MAPA DE SERVIÇOSOpinião

Como a revitalização dos 
acessos ao viaduto da Mauá 
contribui para melhorar a 
imagem da cidade?

“Deu outra cara 
para Canoas. 
Onde tem árvores, tudo 
fica mais bonito. 
Também construíram 
uma praça ali, onde 
poderei levar minhas 
crianças.”

Mirian de 
Matos Paula, 
42 anos
Manicure

“Sou de Porto Alegre, 
mas uso muito 
a BR-116. Fiquei 
impressionado com a 
diferença que esta ação 
trouxe à chegada da 
cidade. Tira um pouco a 
impressão ruim da BR.”

Paulo Dutra 
da Silva, 
57 anos
Engenheiro civil

“Melhorou muito. 
Nasci em Canoas e desde 
criança nunca vi uma 
atenção tão grande 
com o embelezamento 
da cidade. Ficou muito 
lindo mesmo.”

Douglas Cunha 
Fernandes, 
39 anos
Gráfico

“Acho que valorizou 
bastante. Agora tem 
praça, iluminação e 
sinalização. Meu tio, já 
falecido, sempre 
preservou muito aquela 
área. Se estivesse vivo 
ficaria muito feliz.”

Fernanda 
Cunha Cardoso, 
28 anos
Atendente
 
 

Fotos Brenda Garnize

A primeira fase do projeto de revitalização 
ambiental e paisagística da BR-116, 
no trecho de Canoas, foi entregue à 
comunidade no dia 16 deste mês.  

Muita chuva e 
menos alagamentos
Ações preventivas da Prefeitura reduziram problemas, 
apesar da precipitação de 130 milímetros em quatro dias

Na região Noroeste, as limpezas regulares de bocas 
de lobo e de caixas de acesso ao esgoto pluvial e a 
construção de novas bocas de lobo resolveram os 
alagamentos nas ruas Rio de Janeiro, São Paulo e 
Pelotas. Somente em setembro, por exemplo, a 
equipe realizou a limpeza de toda a extensão de dez 
ruas e de 329 bocas de lobo. 

Na Sudoeste, o alagamento na Rua Engenheiro 
Chang, Bairro Rio Branco, foi causado por um 
cano quebrado na tubulação de esgoto, 
corrigido na segunda-feira (20). O mesmo problema 
ocorreu na Rua Boa Vista e o conserto, executado 
na semana seguinte.

E
ntre os dias 16 e 19, choveu 130 
milímetros em Canoas, 92% do volume 
previsto para todo o mês de outubro, 

conforme o Instituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet). Ações preventivas realizadas pela 
Prefeitura em todas as regiões da cidade, no 
entanto, reduziram as ocorrências de 
alagamentos. Os problemas pontuais foram 
atendidos, para reduzir transtornos e prejuízos à 
população.  

Uma das providências mais importantes foi a 
instalação de dois conjuntos de geradores de 
energia nas casas de bombas 6 e 7, para 
compensar as constantes interrupções pela AES 
Sul. Periodicamente, é realizada a desobstrução 
de redes com hidrojateamento, limpeza em caixas 
de acesso à rede de esgoto pluvial e das bocas 
de lobo, construção de novas bocas de lobo e de 
novas redes, além da substituição de canos 
quebrados em vários pontos da cidade.

Rio Branco
A Coordenadoria da Defesa Civil monitorou as áreas 
mais vulneráveis a inundações e foi acionada 
somente por uma família do Bairro Rio Branco, que 
teve a casa destelhada em função do vento e do 
granizo. Conforme a Secretaria Municipal de Obras 
(SMO), o sistema de drenagem pluvial do município 
e as casas de bombas funcionaram de forma 
adequada nas últimas chuvas.

Houve acúmulo de água no Bairro Rio Branco, onde 
deve ser concluída a galeria de esgoto pluvial das 
ruas Ana Neri, Pistóia e Edgar Fritz Müller.  Além 
disso, objetos como sofás, pedaços de madeira e 
pneus foram retirados das galerias para permitir o 
escoamento da água. A SMO e a Subprefeitura 
Sudoeste também realizaram hidrojateamento das 
redes nas ruas abaixo da Avenida Irineu de Carvalho 
Braga, como Edvino Wagner, Lima da Costa, 

Veranópolis e Lima e Silva.  

Ação constante das subprefeituras
Na região Sudeste, os pontos que exigem mais atenção 
são as ruas Santos Ferreira (em frente à Modular), Itália, 
nos fundos a Base Aérea,  Augusto Severo e Osvaldo 
Cruz. Nesses locais, são realizadas limpezas e 
manutenções preventivas, o que evitou maiores 
problemas na última chuvarada.  

Na região Nordeste, dos cinco pontos atingidos por 
alagamentos na chuva de maio, três - Avenida 17 de 
Abril, ruas Xingu e Ernesto da Silva Rocha - não tiveram 
acúmulo de água este mês. Na Avenida Boqueirão, 
ocorreu problema de obstrução de boca de lobo. No 
final da Rua 2, uma vala transbordou e foi necessária a 
limpeza da rede.

Cardiologia é destaque
no HU de Canoas
q Luiz Roese
 

O
Hospital Universitário, 
reestruturado pela 
Prefeitura e pelo 

Sistema de Saúde Mãe de Deus 
a partir de 2011, é referência na 
Região Metropolitana na área de 
cardiologia. O HU oferece 
consultas, atendimentos e 
cirurgias especializadas pelo 
SUS aos canoenses e a 
pacientes de outros municípios.
 
O ambulatório de doenças 
cardiovasculares do HU vem 
sendo ampliado 
progressivamente e já ultrapassa 
mil consultas por mês. Além 
disso, já ocorrem no hospital 
procedimentos cirúrgicos 
complexos, como troca de 
válvulas, pontes de safena e 
pontes de mamárias, entre 
outros. Também dispõe de um 
Laboratório de Cateterismo 
Cardíaco e realiza a 
angioplastia coronária, para 
eliminar entupimentos das 
artérias do coração.

Polo cardiológico
Em dezembro, o HU vai 
inaugurar um centro de 
pesquisa clínica e 
populacional, com uma equipe 
de pesquisadores na área 
cardiovascular. O centro fará 
parte de uma rede de 
investigadores globais 
associado a universidades 
dos Estados Unidos, do 
Canadá e da Europa, para 
novos tratamentos nas áreas 
cardiovasculares.
“Canoas será um polo 
cardiológico. Temos 
especialistas em cardiologia 
com mestrado, doutorado e 
pós-doutorado, associados 
aos professores de cardiologia 
da Ulbra”, diz o diretor técnico 
do HU, Euler Manenti.

Semana para 
alertar sobre o AVC
O AVC (acidente vascular cerebral) é uma das 
principais causas de morte no Brasil e a principal 
causa de incapacidade no mundo. A cada cinco 
minutos, um brasileiro morre em decorrência do AVC, 
contabilizando mais de 100 mil mortes por ano.
Para conscientizar a população, prevenir o AVC e 
melhorar o tratamento e a reabilitação dos 
sobreviventes, a Secretaria Municipal de Saúde e o 
Sistema de Saúde Mãe de Deus promovem a 
Semana Nacional do AVC, de 27 a 31 deste mês.
Haverá palestra, orientações no Calçadão, 
distribuição de material informativo e uma 
caminhada no Centro, às 9h do dia 29, quarta-feira
 
q Confira a programação completa e 
um vídeo sobre AVC com o neurologista Maurer 
Martins www.canoas.rs.gov.br no site 

Teste 
Kátia Simone da Luz 
Gonçalves (foto) faz 
parte da equipe do 
NAPPB e  testou o 
portal na abertura da 
Conferência. Ela tem 
5% de visão e garante 
que o portal está 
acessível para 
deficientes visuais. 
Segundo ela, o 
contraste de cores 
para quem tem baixa visão é fundamental e há opção de mudar a cor do fundo.
 A Conferência realizou um balanço dos avanços conquistados pelo município entre 
2012, data da última Conferência, e 2014 nas áreas da saúde, trabalho, educação, 
acessibilidade e comunicação.
 

Como usar
q A pessoa digita e endereço do portal com recursos de acessibilidade no campo 
de endereço do navegador: http://www.canoas.rs.gov.br/acessibilidade

q Ao acessar o portal, uma orientação sonora informa sobre o acesso pelo botão 
no topo do portal. Selecionando esse botão, o usuário terá acesso à versão com 
recursos de acessibilidade.

Acessibilidade no portal da Prefeitura
 
Os recursos de acessibilidade 
do portal da Prefeitura de 
Canoas foram lançados na 5ª 
Conferência Municipal dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, no dia 17, no 
Instituto Pestalozzi. Pessoas 
com deficiência visual e com 
baixa visão podem acessar, 
facilmente, os conteúdos. 
Para isso, foram criados 
recursos que permitem o 
contraste de cores, 
ampliação das letras, 
alteração de tipos de letras e 
espaçamento de linhas.
 
O portal com acessibilidade 
foi desenvolvido e 
coordenado pelo Núcleo de 
Mídias Digitais da Secretaria 
de Comunicação (Secom), 
com apoio do Núcleo de 
Apoio Pedagógico e Produção 
em Braille (NAPPB).

Equipe do HU realiza cirurgias cardíacas complexas e cateterismo

A Subprefeitura , instalada em julho, já realizou 500 ações de limpeza de bocas de lobo, de caixas de  inspeção  Centro
e de hirojateamento. Com isso, nas Ruas Maia Filho, São Pedro, e na Avenida Getúlio Vargas, não houve transtornos. 

Divulgação

Divulgação

Tony Capellão
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D A P R E F E I T U R A

O edital de tomada de preço para a execução do projeto de urbanismo e paisagismo para o Polo Comercial 
Niterói, na Venâncio Aires, entre as ruas Lajeado e Tamoio, foi publicado no dia 15. As propostas devem ser 
apresentadas no dia 31 de outubro, às 14h, na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
 

Beneficiários do , coordenadores dos equipamentos da Secretaria Municipal  Programa de Aquisição de Alimentos
de Desenvolvimento Social e agricultores participaram, no dia 15, do seminário “O programa de aquisição de 
alimentos na política de segurança alimentar”. A atividade integra a Semana Nacional da Alimentação.

MAPA DE SERVIÇOSOpinião

Como a revitalização dos 
acessos ao viaduto da Mauá 
contribui para melhorar a 
imagem da cidade?

“Deu outra cara 
para Canoas. 
Onde tem árvores, tudo 
fica mais bonito. 
Também construíram 
uma praça ali, onde 
poderei levar minhas 
crianças.”

Mirian de 
Matos Paula, 
42 anos
Manicure

“Sou de Porto Alegre, 
mas uso muito 
a BR-116. Fiquei 
impressionado com a 
diferença que esta ação 
trouxe à chegada da 
cidade. Tira um pouco a 
impressão ruim da BR.”

Paulo Dutra 
da Silva, 
57 anos
Engenheiro civil

“Melhorou muito. 
Nasci em Canoas e desde 
criança nunca vi uma 
atenção tão grande 
com o embelezamento 
da cidade. Ficou muito 
lindo mesmo.”

Douglas Cunha 
Fernandes, 
39 anos
Gráfico

“Acho que valorizou 
bastante. Agora tem 
praça, iluminação e 
sinalização. Meu tio, já 
falecido, sempre 
preservou muito aquela 
área. Se estivesse vivo 
ficaria muito feliz.”

Fernanda 
Cunha Cardoso, 
28 anos
Atendente
 
 

Fotos Brenda Garnize

A primeira fase do projeto de revitalização 
ambiental e paisagística da BR-116, 
no trecho de Canoas, foi entregue à 
comunidade no dia 16 deste mês.  

Muita chuva e 
menos alagamentos
Ações preventivas da Prefeitura reduziram problemas, 
apesar da precipitação de 130 milímetros em quatro dias

Na região Noroeste, as limpezas regulares de bocas 
de lobo e de caixas de acesso ao esgoto pluvial e a 
construção de novas bocas de lobo resolveram os 
alagamentos nas ruas Rio de Janeiro, São Paulo e 
Pelotas. Somente em setembro, por exemplo, a 
equipe realizou a limpeza de toda a extensão de dez 
ruas e de 329 bocas de lobo. 

Na Sudoeste, o alagamento na Rua Engenheiro 
Chang, Bairro Rio Branco, foi causado por um 
cano quebrado na tubulação de esgoto, 
corrigido na segunda-feira (20). O mesmo problema 
ocorreu na Rua Boa Vista e o conserto, executado 
na semana seguinte.

E
ntre os dias 16 e 19, choveu 130 
milímetros em Canoas, 92% do volume 
previsto para todo o mês de outubro, 

conforme o Instituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet). Ações preventivas realizadas pela 
Prefeitura em todas as regiões da cidade, no 
entanto, reduziram as ocorrências de 
alagamentos. Os problemas pontuais foram 
atendidos, para reduzir transtornos e prejuízos à 
população.  

Uma das providências mais importantes foi a 
instalação de dois conjuntos de geradores de 
energia nas casas de bombas 6 e 7, para 
compensar as constantes interrupções pela AES 
Sul. Periodicamente, é realizada a desobstrução 
de redes com hidrojateamento, limpeza em caixas 
de acesso à rede de esgoto pluvial e das bocas 
de lobo, construção de novas bocas de lobo e de 
novas redes, além da substituição de canos 
quebrados em vários pontos da cidade.

Rio Branco
A Coordenadoria da Defesa Civil monitorou as áreas 
mais vulneráveis a inundações e foi acionada 
somente por uma família do Bairro Rio Branco, que 
teve a casa destelhada em função do vento e do 
granizo. Conforme a Secretaria Municipal de Obras 
(SMO), o sistema de drenagem pluvial do município 
e as casas de bombas funcionaram de forma 
adequada nas últimas chuvas.

Houve acúmulo de água no Bairro Rio Branco, onde 
deve ser concluída a galeria de esgoto pluvial das 
ruas Ana Neri, Pistóia e Edgar Fritz Müller.  Além 
disso, objetos como sofás, pedaços de madeira e 
pneus foram retirados das galerias para permitir o 
escoamento da água. A SMO e a Subprefeitura 
Sudoeste também realizaram hidrojateamento das 
redes nas ruas abaixo da Avenida Irineu de Carvalho 
Braga, como Edvino Wagner, Lima da Costa, 

Veranópolis e Lima e Silva.  

Ação constante das subprefeituras
Na região Sudeste, os pontos que exigem mais atenção 
são as ruas Santos Ferreira (em frente à Modular), Itália, 
nos fundos a Base Aérea,  Augusto Severo e Osvaldo 
Cruz. Nesses locais, são realizadas limpezas e 
manutenções preventivas, o que evitou maiores 
problemas na última chuvarada.  

Na região Nordeste, dos cinco pontos atingidos por 
alagamentos na chuva de maio, três - Avenida 17 de 
Abril, ruas Xingu e Ernesto da Silva Rocha - não tiveram 
acúmulo de água este mês. Na Avenida Boqueirão, 
ocorreu problema de obstrução de boca de lobo. No 
final da Rua 2, uma vala transbordou e foi necessária a 
limpeza da rede.

Cardiologia é destaque
no HU de Canoas
q Luiz Roese
 

O
Hospital Universitário, 
reestruturado pela 
Prefeitura e pelo 

Sistema de Saúde Mãe de Deus 
a partir de 2011, é referência na 
Região Metropolitana na área de 
cardiologia. O HU oferece 
consultas, atendimentos e 
cirurgias especializadas pelo 
SUS aos canoenses e a 
pacientes de outros municípios.
 
O ambulatório de doenças 
cardiovasculares do HU vem 
sendo ampliado 
progressivamente e já ultrapassa 
mil consultas por mês. Além 
disso, já ocorrem no hospital 
procedimentos cirúrgicos 
complexos, como troca de 
válvulas, pontes de safena e 
pontes de mamárias, entre 
outros. Também dispõe de um 
Laboratório de Cateterismo 
Cardíaco e realiza a 
angioplastia coronária, para 
eliminar entupimentos das 
artérias do coração.

Polo cardiológico
Em dezembro, o HU vai 
inaugurar um centro de 
pesquisa clínica e 
populacional, com uma equipe 
de pesquisadores na área 
cardiovascular. O centro fará 
parte de uma rede de 
investigadores globais 
associado a universidades 
dos Estados Unidos, do 
Canadá e da Europa, para 
novos tratamentos nas áreas 
cardiovasculares.
“Canoas será um polo 
cardiológico. Temos 
especialistas em cardiologia 
com mestrado, doutorado e 
pós-doutorado, associados 
aos professores de cardiologia 
da Ulbra”, diz o diretor técnico 
do HU, Euler Manenti.

Semana para 
alertar sobre o AVC
O AVC (acidente vascular cerebral) é uma das 
principais causas de morte no Brasil e a principal 
causa de incapacidade no mundo. A cada cinco 
minutos, um brasileiro morre em decorrência do AVC, 
contabilizando mais de 100 mil mortes por ano.
Para conscientizar a população, prevenir o AVC e 
melhorar o tratamento e a reabilitação dos 
sobreviventes, a Secretaria Municipal de Saúde e o 
Sistema de Saúde Mãe de Deus promovem a 
Semana Nacional do AVC, de 27 a 31 deste mês.
Haverá palestra, orientações no Calçadão, 
distribuição de material informativo e uma 
caminhada no Centro, às 9h do dia 29, quarta-feira
 
q Confira a programação completa e 
um vídeo sobre AVC com o neurologista Maurer 
Martins www.canoas.rs.gov.br no site 

Teste 
Kátia Simone da Luz 
Gonçalves (foto) faz 
parte da equipe do 
NAPPB e  testou o 
portal na abertura da 
Conferência. Ela tem 
5% de visão e garante 
que o portal está 
acessível para 
deficientes visuais. 
Segundo ela, o 
contraste de cores 
para quem tem baixa visão é fundamental e há opção de mudar a cor do fundo.
 A Conferência realizou um balanço dos avanços conquistados pelo município entre 
2012, data da última Conferência, e 2014 nas áreas da saúde, trabalho, educação, 
acessibilidade e comunicação.
 

Como usar
q A pessoa digita e endereço do portal com recursos de acessibilidade no campo 
de endereço do navegador: http://www.canoas.rs.gov.br/acessibilidade

q Ao acessar o portal, uma orientação sonora informa sobre o acesso pelo botão 
no topo do portal. Selecionando esse botão, o usuário terá acesso à versão com 
recursos de acessibilidade.

Acessibilidade no portal da Prefeitura
 
Os recursos de acessibilidade 
do portal da Prefeitura de 
Canoas foram lançados na 5ª 
Conferência Municipal dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, no dia 17, no 
Instituto Pestalozzi. Pessoas 
com deficiência visual e com 
baixa visão podem acessar, 
facilmente, os conteúdos. 
Para isso, foram criados 
recursos que permitem o 
contraste de cores, 
ampliação das letras, 
alteração de tipos de letras e 
espaçamento de linhas.
 
O portal com acessibilidade 
foi desenvolvido e 
coordenado pelo Núcleo de 
Mídias Digitais da Secretaria 
de Comunicação (Secom), 
com apoio do Núcleo de 
Apoio Pedagógico e Produção 
em Braille (NAPPB).

Equipe do HU realiza cirurgias cardíacas complexas e cateterismo

A Subprefeitura , instalada em julho, já realizou 500 ações de limpeza de bocas de lobo, de caixas de  inspeção  Centro
e de hirojateamento. Com isso, nas Ruas Maia Filho, São Pedro, e na Avenida Getúlio Vargas, não houve transtornos. 

Divulgação

Divulgação

Tony Capellão
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A Secretaria Municipal de Educação informa que as inscrições para ingresso nas séries iniciais em escolas municipais e 
estaduais, em 2015, encerram-se em 31 de outubro. O resultado das inscrições e a realização de matrículas ocorrerão de 
5 a 13 de janeiro 2015. A ficha de inscrição deve ser preenchida no site www.educacao.rs.gov.br

A igreja matriz de São 
Luiz Gonzaga, localizada 
no Centro da cidade, é 
considerada referência 

para os canoenses, 
conforme a pesquisa 

“Canoas Bairros”, 
realizada pelo 
Unilasalle, por 

solicitação do Município. 
O templo começou a ser 
construído em 1926 e 
teve a primeira missa 
celebrada em 1931. A 
Prefeitura tombou o 

prédio como patrimônio 
histórico em 2010 e, em 

parceira com a 
paróquia, entregou à 

comunidade as 
reformas internas da 

igreja, em 28 de 
novembro de 2013.     

Lugares

Preferidos

O Centro de Capacitação em Educação Inclusiva e Acessibilidade (Ceia) coordena um grupo de estudos 
sobre o autismo. O espaço é aberto para todos os educadores da rede municipal, que se qualificam para 
atender crianças autistas. A ação é da Coordenação Pedagógica do Ceia.

Higiene na cozinha
Lave as mãos constantemente sempre que trabalhar com alimentos 
crus. Nunca toque em alimentos crus e depois em alimentos prontos 
para servir, sem antes lavar as mãos, para evitar risco de 
contaminação. Opte por utensílios de plástico, vidro ou silicone, pois 
a madeira acumula mais microorganismos.
 

V Miver   elhor

Portal do 
Desenvolvimento
O Portal do Desenvolvimento permite consultas online de 
processos, formulários, parcelamento de solo e serviços 
do Escritório do Empreendedor.
Os responsáveis técnicos por novas construções ou 
empreendedores podem  acompanhar a tramitação de 
seus processos no setor competente. Para isso, é 
preciso ter os números do processo,CNPJ ou CPF.
O Portal oferece também serviços como a consulta sobre 
liberação do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) 
pelo Corpo de Bombeiros, estudos de impactos de 
vizinhança e link da Corsan.

q Para acessar: 
www.canoas.rs.gov.br/Portal do Desenvolvimento

Ireno Jardim

Cintia
Obrigado
pela sua 
presença!

Cintia

 
O Portal do Desenvolvimento permite 
consultas online de processos, 
formulários, parcelamento de solo e 
serviços do Escritório do Empreendedor.
Os responsáveis técnicos por novas 
construções ou empreendedores podem  
acompanhar a tramitação de seus 
processos no setor competente. 
Para isso, é preciso ter os números do 
processo, CNPJ ou CPF.

Portal do 
Desenvolvimento

O Portal oferece 
também serviços 
como a consulta sobre 
liberação do Plano de 
Prevenção Contra 
Incêndio (PPCI) pelo 
Corpo de Bombeiros, 
estudos de impactos 
de vizinhança e link da 
Corsan.
 

Para acessar: www.canoas.rs.gov.br/Portal do Desenvolvimento

Cursos do Pronatec têm 175 vagas
A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 
Econômico (SMDE) 
oferece vagas para cursos 
gratuitos do Pronatec, 
destinadas a trabalhadores 
no setor do turismo em 
Canoas. São 40 vagas 
para espanhol básico, 30 
para garçom, 90 para 
inglês básico e 15 para 
espanhol intermediário.

Inscrições
As inscrições podem ser feitas 
até 31 de outubro e as aulas devem 
se iniciar até o final do ano.
As empresas interessadas podem 
encaminhar e-mail para 
canoasqualificar.smde@gmail.com 
para solicitar as fichas de inscrições, 
ou comparecer à SMDE, 
na Rua Dr. Barcelos, 969, no Centro, 
das 9h às 12h e das 14h às 18h, de 
segunda a sexta-feira.

Informações: 3465 3933, ramais 223 e 224

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer abriu mais turmas de 
ginástica no Programa Lazer, Atividade Física e Saúde (PLAFS). 
As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, das 18h15 às 
19h, na sede do Iray Esporte Clube, localizado na Rua Arthur 
Bernardes, 655, Bairro Niterói.
 

Como participar
q Os participantes devem ter a partir de 15 anos de idade, 
preencher cadastro e apresentar atestado médico.

q As inscrições são feitas a partir do primeiro dia útil de cada 
mês, diretamente no local. As aulas são monitoradas por 
profissionais de Educação Física da SMEL.

PLAFS

Ginástica gratuita
no campo do Iray

Concessão de auxílio
O serviço social da Diretoria de Relacionamento com o 
Cidadão, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde, 
atende as pessoas que entram com processos em busca 
de auxílios contemplados pela lei de hipossuficiência, na 
Coordenadoria de atendimento ao Cidadão.

A lei de hipossuficiência(4916\2004) define como 
hipossuficiente todo o cidadão incapacitado ou impedido, 
permanente ou temporiamente, por condições sociais, 
pessoais ou de calamidade pública, de prover a si e a 
sua família ou por ela ser provido.

Os requerentes devem ser usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), moradores de Canoas e se encontrar em 
situação de vulnerabilidade social.

q Informações: 
Diretoria de Relacionamento com o Cidadão

telefones    3425 7622 e 3425 7623  

A
16ª edição dos Jogos 
de Integração dos 
Idosos Canoenses 

(Jiidos) foi encerrada em 
clima de alegria, disposição e 
amizade, com os jogos 
recreativos, dia 17, 
no Centro Social Urbano 
São José. Os Jiidos 
mobilizaram 459 integrantes 
de grupos da terceira idade 
que participam do centro de 
Convivência do Idoso.
 
O campeão geral, que recebeu 
o troféu incentivo, foi a 
Universidade na Terceira 
Idade Unilasalle. Todos os 
inscritos receberam medalhas 
e as equipes vencedoras, 
troféu de primeiro 
a terceiro lugares. Os Jogos 
integram a programação do 
Mês do Idoso.
 

Canoas obteve importantes vitórias na 4ª edição dos Jogos Intermunicipais 
do Rio Grande do Sul para Pessoas com Deficiências (Parajirgs), disputados 
de 17 a 19 de outubro, em Porto Alegre. A delegação teve apoio da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). O município foi 
representado nos Parajirgs pela Associação de Deficientes Visuais de Canoas 
(Adevic) e pela Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (Acergs).
 Os canoenses ficaram em primeiro lugar no goalball feminino e em terceiro 
no goalball masculino. No judô, Luiza Guterres Oliano ficou com o primeiro 
lugar na categoria ligeiro. Giovanna Pilla foi campeã na categoria meio 
pesado. O judoca Glailton Winckler da Silva classificou-se em segundo 
lugar na categoria médio e em primeiro, na absoluto.
As modalidades disputadas foram atletismo, basquete em cadeira de rodas 
(equipes mistas), bocha, esgrima em cadeira de rodas, goalball, judô, tênis 
de mesa e natação.

Canoas vitoriosa nos Parajirgs

Jogos de Integração 
mobilizam 450 idosos

Animação 
aos 84 anos
As atividades, organizadas pela 
Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer, começaram no dia 6, com 
as competições de câmbio, 
basquete relógio e handebol por 
zona. Erica Alzira Schek, 84 anos, 
do grupo Vencedores, participa 
dos Jiidos há quatro. Ela contou 
que, no dia 16, havia jogado sete 
partidas. “Fui dormir à meia-noite e 
acordei às cinco horas da manhã 
para ter mais um dia com meus 
amigos", disse.

Equipes participantes
Abelinha, Amizade Niterói, 
Associação dos Moradores Jardim 
Ideal, Beija Flor, Boa Saúde, Centro 
Esportivo São Luiz, Centro Social 
Urbano São José, Florescer, 
Lua de Cristal, Prateados, 
Reviver São Luiz, Unilasalle, 
Universidade na Terceira Idade 
Unilasalle, Vencedores Hércules 
e Viva a Vida.

 
Veja todos os resultados no 
www.canoas.rs.gov.br

Equipe canoense ficou  em terceiro no goalball masculino

O tradicional jogo da galinha foi um dos mais disputados na modalidade recreativa 

Novas inscrições para cursos
A Escola de Qualificação de Trabalhadores Domésticos de Canoas 
(Qualilar) tem inscrições abertas para o módulo 1, para quem não 
tem experiência, e módulo avançado, para aqueles que já trabalham 
na área. As aulas começarão nos dias 29 de outubro e 3 de 
novembro, respectivamente na casa-escola, localizada no Bairro 
Mathias Velho. Os alunos recebem transporte, lanche e material 
gratuitos. 
 A Qualilar é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Projetos 
Especiais, Captação e Inovação, com a parceria do Movimento 
Ação Canoas, com parcerias do Senac e do Pronatec.
 

q Inscrições
Qualilar - .Rua Passo Fundo, 730 - Mathias Velho
É necessário apresentar comprovante de residência, carteira de 
identidade e CPF.

Informações: 3472 6068

Brenda Garnize

Divulgação

Paula Vinhas

Arquivo Secom
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A Secretaria Municipal de Educação informa que as inscrições para ingresso nas séries iniciais em escolas municipais e 
estaduais, em 2015, encerram-se em 31 de outubro. O resultado das inscrições e a realização de matrículas ocorrerão de 
5 a 13 de janeiro 2015. A ficha de inscrição deve ser preenchida no site www.educacao.rs.gov.br

A igreja matriz de São 
Luiz Gonzaga, localizada 
no Centro da cidade, é 
considerada referência 

para os canoenses, 
conforme a pesquisa 

“Canoas Bairros”, 
realizada pelo 
Unilasalle, por 

solicitação do Município. 
O templo começou a ser 
construído em 1926 e 
teve a primeira missa 
celebrada em 1931. A 
Prefeitura tombou o 

prédio como patrimônio 
histórico em 2010 e, em 

parceira com a 
paróquia, entregou à 

comunidade as 
reformas internas da 

igreja, em 28 de 
novembro de 2013.     

Lugares

Preferidos

O Centro de Capacitação em Educação Inclusiva e Acessibilidade (Ceia) coordena um grupo de estudos 
sobre o autismo. O espaço é aberto para todos os educadores da rede municipal, que se qualificam para 
atender crianças autistas. A ação é da Coordenação Pedagógica do Ceia.

Higiene na cozinha
Lave as mãos constantemente sempre que trabalhar com alimentos 
crus. Nunca toque em alimentos crus e depois em alimentos prontos 
para servir, sem antes lavar as mãos, para evitar risco de 
contaminação. Opte por utensílios de plástico, vidro ou silicone, pois 
a madeira acumula mais microorganismos.
 

V Miver   elhor

Portal do 
Desenvolvimento
O Portal do Desenvolvimento permite consultas online de 
processos, formulários, parcelamento de solo e serviços 
do Escritório do Empreendedor.
Os responsáveis técnicos por novas construções ou 
empreendedores podem  acompanhar a tramitação de 
seus processos no setor competente. Para isso, é 
preciso ter os números do processo,CNPJ ou CPF.
O Portal oferece também serviços como a consulta sobre 
liberação do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) 
pelo Corpo de Bombeiros, estudos de impactos de 
vizinhança e link da Corsan.

q Para acessar: 
www.canoas.rs.gov.br/Portal do Desenvolvimento

Ireno Jardim

Cintia
Obrigado
pela sua 
presença!

Cintia

 
O Portal do Desenvolvimento permite 
consultas online de processos, 
formulários, parcelamento de solo e 
serviços do Escritório do Empreendedor.
Os responsáveis técnicos por novas 
construções ou empreendedores podem  
acompanhar a tramitação de seus 
processos no setor competente. 
Para isso, é preciso ter os números do 
processo, CNPJ ou CPF.

Portal do 
Desenvolvimento

O Portal oferece 
também serviços 
como a consulta sobre 
liberação do Plano de 
Prevenção Contra 
Incêndio (PPCI) pelo 
Corpo de Bombeiros, 
estudos de impactos 
de vizinhança e link da 
Corsan.
 

Para acessar: www.canoas.rs.gov.br/Portal do Desenvolvimento

Cursos do Pronatec têm 175 vagas
A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 
Econômico (SMDE) 
oferece vagas para cursos 
gratuitos do Pronatec, 
destinadas a trabalhadores 
no setor do turismo em 
Canoas. São 40 vagas 
para espanhol básico, 30 
para garçom, 90 para 
inglês básico e 15 para 
espanhol intermediário.

Inscrições
As inscrições podem ser feitas 
até 31 de outubro e as aulas devem 
se iniciar até o final do ano.
As empresas interessadas podem 
encaminhar e-mail para 
canoasqualificar.smde@gmail.com 
para solicitar as fichas de inscrições, 
ou comparecer à SMDE, 
na Rua Dr. Barcelos, 969, no Centro, 
das 9h às 12h e das 14h às 18h, de 
segunda a sexta-feira.

Informações: 3465 3933, ramais 223 e 224

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer abriu mais turmas de 
ginástica no Programa Lazer, Atividade Física e Saúde (PLAFS). 
As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, das 18h15 às 
19h, na sede do Iray Esporte Clube, localizado na Rua Arthur 
Bernardes, 655, Bairro Niterói.
 

Como participar
q Os participantes devem ter a partir de 15 anos de idade, 
preencher cadastro e apresentar atestado médico.

q As inscrições são feitas a partir do primeiro dia útil de cada 
mês, diretamente no local. As aulas são monitoradas por 
profissionais de Educação Física da SMEL.

PLAFS

Ginástica gratuita
no campo do Iray

Concessão de auxílio
O serviço social da Diretoria de Relacionamento com o 
Cidadão, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde, 
atende as pessoas que entram com processos em busca 
de auxílios contemplados pela lei de hipossuficiência, na 
Coordenadoria de atendimento ao Cidadão.

A lei de hipossuficiência(4916\2004) define como 
hipossuficiente todo o cidadão incapacitado ou impedido, 
permanente ou temporiamente, por condições sociais, 
pessoais ou de calamidade pública, de prover a si e a 
sua família ou por ela ser provido.

Os requerentes devem ser usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), moradores de Canoas e se encontrar em 
situação de vulnerabilidade social.

q Informações: 
Diretoria de Relacionamento com o Cidadão

telefones    3425 7622 e 3425 7623  

A
16ª edição dos Jogos 
de Integração dos 
Idosos Canoenses 

(Jiidos) foi encerrada em 
clima de alegria, disposição e 
amizade, com os jogos 
recreativos, dia 17, 
no Centro Social Urbano 
São José. Os Jiidos 
mobilizaram 459 integrantes 
de grupos da terceira idade 
que participam do centro de 
Convivência do Idoso.
 
O campeão geral, que recebeu 
o troféu incentivo, foi a 
Universidade na Terceira 
Idade Unilasalle. Todos os 
inscritos receberam medalhas 
e as equipes vencedoras, 
troféu de primeiro 
a terceiro lugares. Os Jogos 
integram a programação do 
Mês do Idoso.
 

Canoas obteve importantes vitórias na 4ª edição dos Jogos Intermunicipais 
do Rio Grande do Sul para Pessoas com Deficiências (Parajirgs), disputados 
de 17 a 19 de outubro, em Porto Alegre. A delegação teve apoio da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). O município foi 
representado nos Parajirgs pela Associação de Deficientes Visuais de Canoas 
(Adevic) e pela Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (Acergs).
 Os canoenses ficaram em primeiro lugar no goalball feminino e em terceiro 
no goalball masculino. No judô, Luiza Guterres Oliano ficou com o primeiro 
lugar na categoria ligeiro. Giovanna Pilla foi campeã na categoria meio 
pesado. O judoca Glailton Winckler da Silva classificou-se em segundo 
lugar na categoria médio e em primeiro, na absoluto.
As modalidades disputadas foram atletismo, basquete em cadeira de rodas 
(equipes mistas), bocha, esgrima em cadeira de rodas, goalball, judô, tênis 
de mesa e natação.

Canoas vitoriosa nos Parajirgs

Jogos de Integração 
mobilizam 450 idosos

Animação 
aos 84 anos
As atividades, organizadas pela 
Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer, começaram no dia 6, com 
as competições de câmbio, 
basquete relógio e handebol por 
zona. Erica Alzira Schek, 84 anos, 
do grupo Vencedores, participa 
dos Jiidos há quatro. Ela contou 
que, no dia 16, havia jogado sete 
partidas. “Fui dormir à meia-noite e 
acordei às cinco horas da manhã 
para ter mais um dia com meus 
amigos", disse.

Equipes participantes
Abelinha, Amizade Niterói, 
Associação dos Moradores Jardim 
Ideal, Beija Flor, Boa Saúde, Centro 
Esportivo São Luiz, Centro Social 
Urbano São José, Florescer, 
Lua de Cristal, Prateados, 
Reviver São Luiz, Unilasalle, 
Universidade na Terceira Idade 
Unilasalle, Vencedores Hércules 
e Viva a Vida.

 
Veja todos os resultados no 
www.canoas.rs.gov.br

Equipe canoense ficou  em terceiro no goalball masculino

O tradicional jogo da galinha foi um dos mais disputados na modalidade recreativa 

Novas inscrições para cursos
A Escola de Qualificação de Trabalhadores Domésticos de Canoas 
(Qualilar) tem inscrições abertas para o módulo 1, para quem não 
tem experiência, e módulo avançado, para aqueles que já trabalham 
na área. As aulas começarão nos dias 29 de outubro e 3 de 
novembro, respectivamente na casa-escola, localizada no Bairro 
Mathias Velho. Os alunos recebem transporte, lanche e material 
gratuitos. 
 A Qualilar é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Projetos 
Especiais, Captação e Inovação, com a parceria do Movimento 
Ação Canoas, com parcerias do Senac e do Pronatec.
 

q Inscrições
Qualilar - .Rua Passo Fundo, 730 - Mathias Velho
É necessário apresentar comprovante de residência, carteira de 
identidade e CPF.

Informações: 3472 6068

Brenda Garnize

Divulgação

Paula Vinhas

Arquivo Secom



Circuito das estações 
Dia 20, quinta-feira
14h - “Oficina-show” sobre arranjos na música brasileira com o grupo Batuque de Cordas
17h30 – Show do Grupo Batuque de Cordas
Dia 21 - sexta-feira
14h – Oficina de ritmos latinos com Dionara Fuentes e Rafael Koller
17h30 – Show de Dionara Fuentes e Rafael Koller
Dia 26 - quarta-feira
14h – Oficina de Improvisação Musical para principiantes com Dúnia Elias e Arthur Elias
17h30 – Show de Everton Pires e Grupo
Dia 27 de novembro - quinta-feira
14h – Oficina “Eu, música corporeidade sensorial” com Everton Pires
17:30 – Show de Dúnia Elias e Arthur Elias
q As oficinas serão realizadas na Casa das Artes Villa Mimosa
Avenida Guilherme Schell, 6270. As estações dos shows serão definidas.

Shows no Parque Getúlio Vargas 
(Capão do Corvo)
Dia 28 - sexta-feira
Beatles em Concerto
Victor Biglione Trio
Dia 29 - Sábado
Choro das 3
Stanley Jordan

Confira mais detalhes no site www.canoas.rs.gov.br
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“

A identificação dos alunos e as condições 
de segurança nas escolas municipais de 
Ensino Fundamental estão facilitados, 
desde 2010. Os uniformes, em vermelho 
e preto, com detalhes em branco, 
entregues pelo Município, igualam os 
estudantes, independentemente de sua 
situação socioeconômica, e representam 
economia para as famílias.

000000 kits 
de uniformes entregues em seis anos

000000 kits 
de materiais escolares 
entregues desde 2011

Uniformes 
garantem 
igualdade

“As crianças que ficavam em casa 
sem fazer nada, agora têm várias 
atividades”. A afirmação é de 
Marlene Minossi, 71anos, bisavó de 
uma estudante que participa do 
Programa Mais Educação na EMEF 
Ildo Meneghetti.  O programa 
funciona em todas as 42 escolas 
municipais de Ensino Fundamental, 
com oficinas diversas, das 9h às 
16h. Os estudantes também 
recebem café da manhã, almoço e 
café da tarde. O projeto Escola em 
Tempo Integral já foi implantado 
nas EMEFs Erna Würth e Leonel de 
Moura Brizola.
 

Em 2014, Canoas recebeu do 
Ministério da Educação o Selo 
“Município Livre do 
Analfabetismo”. A cidade 
cumpriu a meta de 
universalizar a alfabetização, 
atingindo índice superior a 
96%, segundo dados do Censo 
Demográfico do IBGE. O Selo 
premia Estados e Municípios 
que alcançam bom 
desempenho na Educação 
Básica pública, que inclui a 
alfabetização de jovens com 
mais de 15 anos e adultos.
 

Turno integral em todas as escolas

O balancê... balancê

00000000           700 alunos no Mais Educação  estudantes no Escola em Tempo Integral

Canoas  livre do analfabetismo

43 32.366escolas de Ensino Fundamental e  alunos atendidos (incluindo Educação de Jovens e Adultos)

34 4.680 escolas de Educação Infantil e  alunos atendidos

000000000 investidos em Educação de 2009 a 2014

Canoas volta a 
ser capital do jazz 

4º Canoas Jazz começará no dia 20 de novembro, com oficinas e shows 

A
 4ª edição do 
Canoas Jazz, em 
novembro levará, 

novamente, esse gênero 
musical ao público, com 
oficinas e shows gratuitos. 
Promovido pela Secretaria 
Municipal de Cultura, o 
Canoas Jazz reúne nomes 
de expressão e projeta 
Canoas nacional e 
internacionalmente. Entre os 
destaques deste ano, está o 
músico norte-americano 
Stanley Jordan.
Haverá shows nas estações 
da Trensurb, entre os dias 
20 e 27 de novembro, e 
shows em palco ao ar livre, 
no Parque Municipal Getúlio 
Vargas, o Capão do Corvo, 
nos dias 28 e 29 de 
novembro. Os músicos 
participantes também 
vão realizar oficinas na
área de jazz.

Consciência e 
Cultura Negra
A 2ª Semana da Consciência e 
Cultura Negra ocorrerá de 24 a 
29 de novembro. A abertura será 
às 14h, no auditório Sady 
Schwitz, no Paço Municipal. O 2º 
Seminário da Saúde da 
População Negra, no dia 25, 
está marcado para as 14h, 
no mesmo local.  

O Novembro Negro será 
encerrado na EMEF Ceará, no dia 
29, às 9h, com shows de 
escolas de samba. 
Veja a programação completa 
no site www.canoas.rs.gov.br

Novembro Negro defende
igualdade para todos
A Coordenadoria de Políticas para Igualdade 
Racial, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação, escolas, associações, Movimento 
Negro, grupos afro-culturais, escolas de samba, 
clubes sociais de negros e casas de religião de 
matriz africana unificam ações no “Novembro 
Negro”. No mês que vem, haverá uma série de 
atividades e ações contra todas as formas de 
racismo e preconceito.  
 

Atividades
Entre as atividades, estão o Museu do Negro, 
seminário sobre saúde da população negra, 
debates sobre a consciência e cultura negra, 
contação de histórias afro-brasileiras e africanas, 
pesquisas sobre umbanda e candomblé, mostra 
de fotografia, cinema negro e feira da diversidade. 
O tema do Novembro Negro são os 11 anos da Lei 
10.639/2003 – Igualdade para Todos.

A proposta inicial de implantação da 
malha cicloviária de Canoas será 
apresentada no dia 29, durante o 2º 
Seminário do Plano Diretor 
Cicloviário. O evento é mais uma 
etapa do processo desse estudo, realizado pela empresa 3C Arquitetura 
e Urbanismo há quatro meses. O Plano Diretor Cicloviário deve 
promover a acessibilidade e a mobilidade dos ciclistas, garantindo que 
alcancem seus destinos com facilidade, rapidez e segurança.

Agende-se
Dia 29 de outubro - quarta-feira
2º Seminário Cicloviário - 19h
Parque Municipal Getúlio Vargas (Capão do Corvo)
Dia 6 de dezembro - sábado
Audiência pública - 9h
Parque Municipal Getúlio Vargas (Capão do Corvo)
 

Proposta de ciclovias
levada à comunidade

Stanley 
Jordan

fará oficina 
no dia 30 

Beatles em Concerto

Victor Biglione Trio

4

4

Fotos Divulgação



Circuito das estações 
Dia 20, quinta-feira
14h - “Oficina-show” sobre arranjos na música brasileira com o grupo Batuque de Cordas
17h30 – Show do Grupo Batuque de Cordas
Dia 21 - sexta-feira
14h – Oficina de ritmos latinos com Dionara Fuentes e Rafael Koller
17h30 – Show de Dionara Fuentes e Rafael Koller
Dia 26 - quarta-feira
14h – Oficina de Improvisação Musical para principiantes com Dúnia Elias e Arthur Elias
17h30 – Show de Everton Pires e Grupo
Dia 27 de novembro - quinta-feira
14h – Oficina “Eu, música corporeidade sensorial” com Everton Pires
17:30 – Show de Dúnia Elias e Arthur Elias
q As oficinas serão realizadas na Casa das Artes Villa Mimosa
Avenida Guilherme Schell, 6270. As estações dos shows serão definidas.

Shows no Parque Getúlio Vargas 
(Capão do Corvo)
Dia 28 - sexta-feira
Beatles em Concerto
Victor Biglione Trio
Dia 29 - Sábado
Choro das 3
Stanley Jordan

Confira mais detalhes no site www.canoas.rs.gov.br
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