Passo Fundo

É uma cidade em expansão. Se você
está procurando um imóvel para comprar,
mas ainda não tem certeza sobre o melhor
lugar para viver, confira algumas dicas e
decida o que mais se encaixa ao que você
precisa.
Afinal, o melhor lugar para você é
aquele que atende às suas expectativas e
necessidades.
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Quer um lugar que proporciona segurança e qualidade de vida? Então, separe um tempinho para
conhecer o Bairro Boqueirão.
Tem ciclovias, academias ao ar livre, estações de bicicletas compartilhadas e praças para um
chimarrão ou um passeio com as crianças. Tem paradas de ônibus, comércios, serviços, mercados, padarias
e farmácias. Por lá, também tem escolas e a Fasurgs. É um lugar tranquilo para viver.
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Petrópolis

O Bairro Petrópolis tem recebido muitos
investimentos em infraestrutura. Um dos mais recentes é
o Parque Linear Sétimo Céu, que trouxe uma
movimentação de pessoas à região, ampliando a
ocupação dos espaços públicos e a segurança dos
moradores.
Tem inúmeros pontos comerciais, paradas de
ônibus, farmácias, mercados e lancherias. O bairro
também concentra a Faculdade Ideau e fica pertinho da
Universidade de Passo Fundo.
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Lucas Araújo

O Bairro Lucas Araújo é conhecido pela sua tranquilidade. É um lugar onde os moradores acordam com
o canto dos pássaros e respiram ar puro por causa da sua arborização. Apesar disso, fica a poucos minutos
da movimentação do Centro, estando ao lado do Parque da Gare.
É perfeito para quem quer morar em uma região valorizada, mas com segurança e conforto.
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É um dos bairros em crescente valorização, ao lado
da Praça Santa Terezinha e da instituição IMED e perto do
Parque da Gare.
Um local tranquilo, arborizado, com espaços para
passeio, academia ao ar livre e estação de bicicletas.
Também tem bares e lancherias para quem gosta de
encontrar amigos e a família.
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O Centro é campeão em praticidade para o dia a
dia de toda a família. Tem tudo por aqui! Além de
restaurantes, mercados, farmácias e padarias, há
muitas lojas, academias e espaços de lazer. Bares
agitam a vida de quem não gosta de ficar parado.
Praças e shoppings trazem comodidade para os
passeios em família.
A Universidade Federal da Fronteira Sul e o curso de
medicina da UPF também ficam no coração da cidade.

