
O QUE É O PROJETO 4O DISTRITO AQUI TEM?

Uma parceria entre empresas de Mobiliário Urbano, Associações de 
Bairro e o gabinete do vereador Ramiro Rosário para fomentar o 
desenvolvimento da região do 4o Distrito em Porto Alegre. 
Queremos identificar a região, ajudar as pessoas chegar, organizar 
e informar o que existe de bom para se fazer no 4o Distrito. 

VAMOS FAZER
O 4O DISTRITO 
CRESCER

4DISTRITO
AQUI TEM!

PROJETO

T A L OT A L OT A L O



Grupo Imobi
Fone: 51 3061.6161 

Talo
Fone: 51 99901.2472

Ramiro Rosário
Fone: 51 9806.45678

As empresas Imobi e Talo farão ações de valorização da região. 
Imobi é a concessionária responsável pela instalação de placas de rua (topomínicos) em toda 
a cidade. Talo é uma empresa que faz mediação e operação de adoções e ativações de 
espaços públicos. Possui diversos canteiros no 4º Distrito já adotados e procura parceiros para 
viabilizar as melhorias urbanas e paisagísticas desses locais.

A Imobi fará a instalação gratuita de 30 placas de rua no 4º Distrito. 15 placas identificando e 
sinalizando a região e mais 15 placas fomentando as características comerciais do 4º Distrito. 

A Imobi antecipará o cronograma de instalação de placas de rua nos bairros do 4º Distrito, 
chegando a 100% até meados de julho. 

Empresas vinculadas à ACC, AEHN e Instituto Caldeira terão descontos especiais para adoção 
de espaços públicos com a Talo e para anunciar com a Imobi. Associe-se e não perca essa 
oportunidade.

A Imobi dará descontos de 35% para os anunciantes associados e além de oferecer uma 
contrapartida: a cada 5 placas de anunciantes parceiros na região, a Imobi instalará mais uma 
placa de valorização do 4º Distrito. 

A Talo dará descontos aos associados e a cada 5 placas instaladas, uma será informativa, 
mostrando informações sobre o 4º Distrito.

O gabinete do vereador Ramiro Rosário desenvolveu uma identidade visual para unificar e 
valorizar a região do 4º Distrito. Ela está disponível para todos que queiram ser parceiros nesta 
campanha, utilize a logomarca em seu comércio ou material de comunicação. Entre em 
contato com o gabinete do vereador para solicitar os arquivos: WhatsApp: 51 9806-45678.

Iniciativa:

Associação Cristóvão 
Colombo
Fone: 51 3222.6644

Associação das 
Empresas dos Bairros 
Humaitá e Navegantes
Fone: 51 2104.1091

Instituto Caldeira
E-mail: contato@
institutocaldeira.org

Associações 
participantes:


