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BEM VINDO A
UBERLÂNDIA
Prefeitura Municipal de Uberlândia
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Welcome to Uberlândia
Uberlândia é um exemplo, um sinônimo de modernidade, desenvolvimento e organização, aliado
ao que há de mais expressivo nas tradições mineiras de hospitalidade, história, cultura e arte, numa
mescla de passado, presente e futuro. Destaque no cenário nacional de negócios e turismo, Uberlândia
possuí localização privilegiada e, oferece infraestrutura de recepção, hospedagem, alimentação,
comunicação e apoio logístico para eventos, congressos, seminários e feiras, atendendo até mesmo os
mais altos padrões de eventos. Além disso, em toda a cidade existem dezenas de restaurantes, bares,
casas de shows e entretenimento para satisfazer todos os gostos e estilos. E, esta variedade aliada ao
bom atendimento tornam Uberlândia uma excelente opção para realização de eventos.
O Turismo é hoje o setor econômico que mais cresce em nossa cidade, em média 10% ao ano, ao passo
que os demais setores crescem na média de 5,42%, segundo dados do Ministério do Trabalho. Ainda,
é o mercado de trabalho que mais cresce na cidade, 8% ao ano, enquanto os demais mercados vem
crescendo em média 5,60%. A cadeia produtiva do turismo em Uberlândia congrega mais de 2.100
empresas e emprega mais de 11 mil pessoas, um mercado pujante, em pleno desenvolvimento. Assim,
ao atrair e promover congressos, feiras e eventos, quer sejam regionais, nacionais ou internacionais,
esperamos propiciar para Uberlândia e região mais desenvolvimento e qualidade de vida à população.
Conheça Uberlândia, pois fazer uma visita à cidade significa descobrir ainda mais motivos para
escolhê-la como destino para seus eventos e investimentos!
Uberlândia is an example, a synonym of modernity, development and organization,
combined with what is most significant in the tradition of its people as regards hospitality, history,
culture and art, in a mixture of past, present and future. Outstanding in the national scenario for
business and tourism, Uberlândia has a privileged location and offers infrastructure for reception,
accommodation, food, communication and logistic support for events, conferences, seminars
and trade shows of the highest standards. In addition, throughout the city there are dozens of
restaurants, bars, night clubs and entertainment to suit all tastes and styles. And this variety coupled
with good service makes Uberlândia a great option for holding events.
Tourism is the fastest growing economic sector in our city today, growing on average at 10% per
year, while other sectors grow at an average rate of 5.42%, according to the Ministry of Labor.
Furthermore, tourism is the fastest growing market for employment in the city at 8% a year, while
other markets are growing at an average rate of 5.60%. The tourism productive chain in Uberlândia
brings together more than 2,100 companies and employs more than 11,000 people. It is a vibrant
market in full development. Thus, while attracting and promoting congresses, fairs and events, be
they regional, national or international, we hope to provide more development and life quality for
the population of Uberlândia and region.
Get to know Uberlândia, because paying a visit to the city means discovering even more reasons to
choose it as a destination for your events and investments!
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da Presidente UCVB
A word from the UCVB President
Em Uberlândia, “Turismo é um bom negócio”!
A forte atuação do Uberlândia Convention e Visitors Bureau no relacionamento e no apoio a captação de eventos colocou
Uberlândia no mapa do turismo de negócios. Com o mote “Turismo é um bom negócio”, abrimos as portas da nossa cidade e
região, dando ao turismo de negócio novos valores, novo posicionamento e mais visibilidade enquanto destino turístico.
Segundo o Ministério do Turismo este segmento é um dos setores mais importantes para a economia do país e o segundo maior
fator de atração de visitantes estrangeiros. Recentemente, em ranking divulgado pela Associação Internacional de Congressos e
Convenções (ICCA) o Brasil ocupa a 9ª posição entre os principais países receptores de eventos internacionais no mundo.
Uberlândia se enquadra bem nessa realidade. Conhecida por sua hospitalidade, por diversas belezas naturais, estrutura completa
para eventos de negócios, segundo parque hoteleiro de Minas, seu grande acervo em cultura regional, e aeroporto, considerado
um dos maiores de Minas Gerais, a cidade tem mesmo forte vocação em turismo de negócios e eventos, bem como em turismo
esportivo e rural. E mais: considerada a “capital” do Triângulo Mineiro, a cidade dispõe de excelente qualidade no que diz respeito a
serviços, comércio, hotelaria, gastronomia e espaços físicos projetados para abrigar eventos de todos os portes, oferecendo completa
infraestrutura. Por esses motivos, atrai além de empresários, turistas de cidade da região que procuram entretenimento, haja vista a
diversidade de bares e restaurantes, hotéis e espaços considerados referência para visitação.
Com tantos atributos, o trabalho incessante do Uberlândia Convention e Visitors Bureau, aliado a parceria com as esferas
públicas e entidades de classes, a cidade tem ganhado fama, credibilidade e atraído não apenas indústrias e empresas, como
também uma pluralidade de eventos como shows, feiras, palestras, seminários, congressos, convenções, campeonatos, sendo
centro de treinamento para times importantes de dentro e de fora do país.
O Aeroporto Tenente-Coronel Aviador César Bombonato contribui para a evolução de bons negócios, haja vista que tem voos para
várias cidades e tem capacidade para atender mais de 2 milhões de passageiros por ano. A partir de 2015, terá saídas regulares
abrangendo três destinos internacionais: Buenos Aires (Argentina), Lisboa (Portugal) e Punta Cana (República Dominicana).
In Uberlândia, “Tourism is a good business”!
The strong presence of Uberlândia Convention and Visitors Bureau in relationship with and support in capturing events has put
Uberlândia on the business tourism map. With the motto “Tourism is a good business,” we open the doors of our city and region,
giving business tourism new values, new positioning and more visibility as a tourist destination. According to the Ministry of
Tourism this segment is one of the most important sectors for the economy of the country and the second largest factor in
attracting foreign visitors. Recently in rankings released by the International Congress and Convention Association (ICCA), Brazil
ranks 9th among the main recipients of international events in the world.
Uberlandia fits into this reality very well. Known for its hospitality, several natural beauty spots, complete structure for business
events, the second hotel park of Minas Gerais, its large collection of regional culture, and its airport, considered to be one of the
biggest in Minas, the city really has a strong vocation for business tourism and events, as well as for sports and rural tourism.
And more, considered the “capital” of the Triângulo Mineiro, the city has excellent quality with respect to services, trade, hotels,
cuisine and physical spaces designed to host events of all sizes, offering complete infrastructure. For these reasons the city,
besides attracting business people, also attracts tourists from the towns in the region looking for entertainment, considering
the diversity of bars and restaurants, hotels and places which are considered well worth visiting. With so many attributes
and the incessant work of Uberlândia Convention and Visitors Bureau, together with partnerships with the public sectors and
professional associations, the city has gained fame, credibility and has attracted not only industries and companies but also a
vast number of events such as shows, fairs, lectures, seminars, conferences, conventions, sports tournaments, being a training
center for important national and international teams. The Tenente-Coronel Aviador César Bombonato Airport, contributes to
the development of good business, considering that it has flights to several cities and has the capacity to attend more than 2
million passengers a year. As from 2015, Uberlandia will have regular flights to three international destinations: Buenos Aires
(Argentina), Lisbon (Portugal) and Punta Cana (Dominican Republic).
Françoise Mota Oliveira
Presidente Uberlândia Convention & Visitors Bureau
President Uberlândia Convention & Visitors Bureau
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Fundada em 1888, Uberlândia é a maior cidade de uma região conhecida como Triângulo Mineiro, em Minas Gerais.
O estado faz divisa com grandes pólos econômicos do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo e Bahia.
Uberlândia tem uma população urbana superior a 640.000 habitantes, é o segundo mercado consumidor de Minas Gerais,
possuindo num raio de 600 km, mais de 82 milhões de consumidores, uma das cidades mais prósperas do interior brasileiro.
Nas últimas décadas, a cidade atraiu grandes empresas e, com sua localização estratégica privilegiada, se transformou
no maior centro de distribuição atacadista da América Latina, referência no setor de comércio e serviços de call center e
telecomunicações.
Quem visita Uberlândia conta com uma moderna rede hoteleira, eficiência em serviços, gastronomia de alto nível, estrutura
completa de saúde e natureza exuberante. Todas essas virtudes, somadas à capacidade empreendedora de seus habitantes,
fazem de Uberlândia um centro de oportunidades e um convite à qualidade de vida.
A cidade oferece várias opções de lazer nos mais diversificados roteiros turistícos: Artesanato, Arte e Cultura, Religioso,
Compras, Ecológico, Esportivo.
A vida noturna uberlandense segue o ritmo das grandes capitais, oferecendo inúmeras opções para diversão.
São bares, restaurantes, cafeterias, cachaçarias, bistrôs e similares. Shoppings, galerias, centros comerciais e butiques
permitem que você tenha acesso a produtos de todo o mundo. O roteiro de compras ainda contempla feiras de produtos rurais,
gastronomia e artesanato.
Uma das grandes atrações da cidade com imensa área verde às margens do Rio Uberabinha é o Praia Clube, que oferece
estrutura moderna e completa para prática de esportes. Vários outros clubes bem estruturados, atendem moradores
e visitantes.
As apresentações culturais e exposições artesanais ressaltam a nossa mineiridade e características de nossa região.
Igrejas históricas contam sobre a fé da população, sendo que algumas são bens tombados e fazem parte do patrimônio
histórico.
Uberlândia se tornou um expressivo centro educacional e de conhecimento, com uma universidade federal e mais
20 instituições de ensino superior, que tem contribuído para captação de eventos técnicos-científicos para a cidade e região.
Conheça Uberlândia. Invista em uma cidade moderna, que oferece qualidade de vida incomparável.
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Founded in 1888, Uberlândia is the largest city in a region known as the Triângulo Mineiro, in the state of Minas Gerais.
The state borders on the major economic centers of Brazil: Rio de Janeiro, Sao Paulo, Distrito Federal, Espirito Santo and Bahia.
Uberlândia has an urban population of over 640,000 inhabitants, and is the second consumer market of Minas Gerais, having
within a radius of 600 km, more than 82 million consumers, making it one of the most prosperous cities in the interior of Brazil.
In recent decades, the city has attracted large companies and, with its privileged strategic location, has become the largest
center for wholesale distribution in Latin America, a reference in the trade and call center sector and telecommunications
services.
Those who visit Uberlandia will find a modern hotel chain, efficiency in services, high-level cuisine, full health structure and
exuberant nature. All of these virtues, together with the entrepreneurial capacity of its inhabitants, make Uberlândia a center of
opportunity and an invitation to enjoy quality of life. The city offers many leisure options in the most diverse tourist routes: Craft,
Art and Culture, Religious, Shopping, Ecological, Sports.
The nightlife of Uberlândia follows the rhythm of the large capital cities, offering numerous options for fun. There are bars,
restaurants, cafeterias, distilleries, bistros and the like. Malls, galleries, shopping centers and boutiques offer you access to
products from around the world. The shopping itinerary also includes fairs offering rural products, cuisine and crafts.
One of the great attractions of the city with a huge green area on the banks of the Uberabinha River is the Praia Club, which
offers a modern and complete structure for the practice of various sports. Several other well-structured clubs also take care of
locals’ and visitors’ recreational needs.
The cultural performances and craft exhibitions highlight our way of being mineiro (from Minas) and the characteristics
of our region. Historic churches tell the story of the faith of the population, some of which are protected by the historical
heritage office.
Uberlandia has become a significant center for education and knowledge, with a federal university and another 20 higher
education institutions, which have contributed to attracting technical and scientific events for the city and region.
Get to know Uberlândia. Invest in a modern city that offers unparalleled life quality.

Se a sua instituição está buscando
para o seu evento um lugar que
consegue reunir: facilidade de acesso
e de deslocamento, espaços e serviços
de qualidade a preços competitivos,
em um lugar agradável e hospitaleiro,
o lugar do seu evento é Uberlândia.
(SEBRAE)
If your institution is looking
for a place for your event that can
bring together such privileges as ease
of access and movement, space and
quality services at competitive prices,
in a pleasant and hospitable place, the
place for your event is Uberlândia.
(SEBRAE)
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SESI
GRAVATÁS

Sesi Gravatás
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em números
Uberlândia in numbers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

646.673 mil habitantes. (IBGE)
1º PIB do Interior e 4º de Minas Gerais, ficando atrás apenas de Belo Horizonte, Betim e Contagem.
Primeira do interior de Minas e 5ª do país em geração de emprego.
Primeira do interior de Minas e segunda do Brasil em saneamento básico.
29º PIB do Brasil – à frente de 13 capitais (IPC Maps - Projeção 2014 - divulgada Abril/2014).
Reconhecida pela Organização das Nações Unidas – ONU como uma das 5 cidades emergentes que mais se destacam em
todo mundo (2012), pelo modo eficaz de gestão e promoção da qualidade de vida.
Possui num raio de 600 km, mais de 82 milhões de consumidores representando cerca de 59% do PIB brasileiro.
2º mercado consumidor de Minas Gerais. (IPC Maps - Projeção 2014 divulgada Abril / 2014).
24º maior aeroporto do país, e 2º de Minas Gerais, em capacidade de passageiros transportados.
(Referência 2013 – Divulgado em 2014).
Uma Universidade Federal e mais de 20 instituições de ensino superior.
Teatro Municipal com capacidade para 850 pessoas sentadas.
Segundo maior parque hoteleiro de Minas Gerais:
45 hotéis, sendo 40 da área urbana e 5 hotéis fazenda;
4.669 leitos, sendo 123 adaptados para pessoas com necessidades especiais, distribuído em 22 hotéis;
2.519 UH’s, sendo 119 adaptadas para pessoas com necessidades especiais, distribuídas em 25 hotéis;
Possui um grande Centro de Convenções com capacidade até 3.450 pessoas e dezenas de espaços para eventos dos mais
diversos segmentos.
Corredor gastronômico (Av. Rondon Pacheco) com mais de 60 restaurantes, bares e similares.
Estádio Municipal João Havelange com capacidade para 56.450 pessoas, sendo o segundo do Estado de Minas Gerais.
Arena Multiuso Presidente Tancredo Neves com capacidade para 8 mil pessoas sentadas.
Mais de 70 unidades de saúde integrada.
Ocupa a 27ª posição no ranking nacional, entre as 100 melhores cidades para se investir no Brasil, a frente de capitais
como Salvador, Manaus, Natal e Maceió. (Fonte: Urban Lab – Revista Exame)
Está entre as 17 cidades mineiras consideradas destinos turísticos no Estado.
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Uberlândia – Prefeitura Municipal de Uberlândia.
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646,673 inhabitants. (IBGE).
1st GDP of the Interior and 4th of the State of Minas Gerais, being only behind Belo Horizonte, Betim and Contagem.
First in the interior of Minas and 5th in the country in job creation.
First in the interior of Minas and second in Brazil in sanitation.
29th GDP of Brazil – ahead of 13 state capitals (IPC Maps - Projection 2014 – released Abril/2014).
Recognized by the United Nations – UN - as one of the 5 emerging cities that stand out worldwide (2012) for its effective
management and life quality.
It has within a radius of 600km more than 82 million consumers representing around 59% of the Brazilian GDP.
2nd consumer market of Minas Gerais. (IPC Maps - Projection 2014 released Abril / 2014).
24th largest airport in the country and 2nd of Minas Gerais, in passenger transportation capacity.
(Reference 2013 – Released in 2014).
A federal University and more than 20 institutions of higher education.
Municipal Theater with capacity for 850 people seated.
Second largest hotel complex in Minas Gerais:
45 hotels, 40 in the urban area and 5 farm hotels.
4.669 beds, 123 adapted for people with special needs, distributed in 22 hotels.
2.519 UH’s or Upgrades, 119 adapted for people with special needs, distributed in 25 hotels.
Convention Center with a capacity for up to 3.450 people and dozens of spaces for events of the most diverse segments.
Cuisine / gastronomic Corridor (Av. Rondon Pacheco) with more than 60 restaurants, bars and the like.
João Havelange Municipal Stadium with a capacity for 56.450 people, second in the State of Minas Gerais.
President Tancredo Neves Multipurpose Arena with capacity for 8 thousand seated spectators.
More than 70 units for Integrated Health.
In 27th position in the national ranking among the 100 best cities to invest in Brazil, ahead of such State Capitals as
Salvador, Manaus, Natal and Maceió. (Source: UrbanLab –Exame magaxine).
Among the 17 cities of Minas considered as being tourist destinations in the State.
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Dados de

UBERLÂNDIA
Data on Uberlândia
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ASPECTOS
FÍSICOS E
TERRITORIAIS

PHYSICAL AND TERRITORIAL ASPECTS
Extensão / Extension

Altitude / Altitude

Direção / Direction

Extensão / Extension

Norte - Sul / North - South

90 Km

Leste- Oeste / East- West

99 Km

863 metros / 863 meters

Área do Município / Area of Municipality

Localização Geográfica / Geographic Location

Área / Area

Km²

Latitude / Latitude

Longitude / Longitude

Urbana / Urban

219,000

18° 54’ 41, 90582’’ S

48° 15’ 21, 63093’’ W

Rural / Rural

3.896,822

(Equador / Ecuador)

(GNT)

Total / Total

4.115,822

Fonte / Source: IBGE/BIM, ed.. 2000

Fonte / Source: IBGE

Clima / Climate
Tropical semi-úmido - Inverno seco e verão quente e chuvoso
Tropical semi-humid - Dry winter and hot and rainy summer
Média Mensal /
Monthly Average

Temperatura Média /
Average Temperature

23,1

Mínima / Minimum

Máxima / Maximum

(Equador)

15° C

36° C
Fonte / Source: Estação Climatológica - Geografia UFU

Limites / Limits
Norte / Northern

Araguari

Leste / Eastern

Indianópolis

Oeste / Western

Monte Alegre de Minas

Sudoeste / Southwestern

Prata

Sul / Southern

Veríssimo

Noroeste / Northwestern

Tupaciguara

Sudeste / Southeastern

Uberaba

Localização estratégica / Strategic Location
Região que concentra cerca de 58% do PIB nacional. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília. Os maiores
centros econômicos do Brasil contam com Uberlândia como ponto de ligação. Além disso, num raio de 600 km, existem cerca
de 82 milhões de consumidores, que representam 59% do PIB brasileiro.
A region that concentrates around 58% of the national GDP. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia and
Brasília. The major economic centers of Brazil consider Uberlândia as a major connection point. Moreover, within a radius of
600 km, there are about 82 million customers, representing 59% of the Brazilian GDP.

Infraestrutura Logística / Logistics Infrastructure
Município de classe mundial. Facilidade para o escoamento da produção e trânsito de pessoas é o que não falta em Uberlândia.
A cidade se liga aos principais mercados do País, ao Mercosul e ao mundo através de uma excelente infraestrutura logística que
engloba transporte rodoviário, aéreo, hidroviário e ferroviário.
O elevado nível das empresas prestadoras de serviços sediadas na cidade a posicionam como centro gerador de conhecimento,
tecnologia e inovação em transporte. E com o programa Plataforma de Valor, Uberlândia, ao construir o seu futuro, firma-se
cada vez mais como município de classe mundial e principal referência em competitividade e eficiência logística.
A world class Municipality. Easiness for flow of production and transit of persons is not lacking in Uberlândia. The city is
connected to the main markets in the country, to Mercosur and to the world through an excellent logistics infrastructure that
includes road, air, waterway and rail transport.
The high level of the companies providing services and which are based in the city place it as a generating center of knowledge,
technology and innovation in transport. And with the Value Platform program, Uberlândia, while building its future, makes itself
ever stronger as a world class city and main reference in competitiveness and efficiency in logistics.
GUIA DO PROMOTOR DE EVENTOS Promoter’s Guide for Events

15

TELEFONES ÚTEIS / Useful phones
Aeroporto / Airport

(34) 3233-5400

Bombeiros / Fire brigade

193 / (34) 3218-7100

Câmara de Vereadores / City Council

(34) 3239-1000

Cemig / Cemig (Electric Energy)

116 / 0800-7238 007

Conselhos Tutelares / Child Protection Councils

(34) 3214-0721 / 3237-2276

Consep / Consep /Community Council for Public Security

(34) 3211-6981

Correio / Post Office

0800 570 0100

Defesa Civil / Civil Defense

199

Defesa Social / Social Protection

(34) 3239-2880

Dmae / Dmae / Water and Sewage Department

0800-940-7272

Ferrovia / Railway

(34) 3212-3771

Polícia Civil / Civil Police

197 / 147

Polícia Federal / Federal Police

194

Polícia Militar / Military Police

190

Polícia Rodoviária Estadual / State Highway Police

198

Polícia Rodoviária Federal / Federal Highway Police

191

Prefeitura / Town Hall

(34) 3239-2444 / 3239-2800

Pronto Socorro / Central de Ambulância /
Emergency / Ambulance Centers

192

Rodoviária / Interstate Bus Station

(34) 3235-5050

Terminal Central (transporte urbano) / Central Terminal (Urban Transport)

(34) 3210-2023

Vigilância Sanitária / Health Surveillance

(34) 3211-3427 / 3257-4058
Fonte / Source: PMU

SEGURANÇA / safety
Defesa Civil
A Defesa Civil de Uberlândia está subordinada à Secretaria Municipal Antidrogas e Defesa Social, através da Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil (COMDEC).
Ela é um órgão que planeja ações para prevenir ou minimizar os efeitos dos desastres, sejam eles naturais ou provocados pelo
homem. Quando ocorre uma calamidade seu trabalho é assistir a população atingida.
Para apoiar as ações de Defesa Civil foram criados o PEP (Plano Emergencial Pluviométrico) e a Rota 199 para efetuar vistorias e
dar suporte assistencial à população. A Coordenadoria também conta com a Parceria do Laboratório de Climatologia e recursos
Hídricos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
A COMDEC possui um galpão no Distrito Industrial, que está equipado com Kits Emergenciais e a sede administrativa, localizada
na região central de Uberlândia, e está preparada para atender através do plantão 24 horas 199, (34) 3232-5032 ou pelo
e-mail:defesacivil@uberlandia.mg.gov.br.
A COMDEC também participa de diversas ações visando orientar a população através de cartilhas, cartazes e panfletos
contendo dicas de segurança e prevenção aos períodos chuvosos e de seca.
Participação dos Planos Emergenciais:
• PEP (Plano de Emergência Pluviométrico) – Período Chuvoso;
• PAM-TAP (Plano de Auxilio Mútuo do Triângulo e Alto Paranaíba) - representa um processo de ação COOPERATIVA local,
através do qual, empresas, instituições civis e militares unem-se para compor uma força-tarefa capaz de prestar atendimento
rápido e adequado a qualquer ocorrência anormal que venha a acontecer com armazenamento e transporte de produtos
químicos e inflamáveis;
• Plano Emergencial INFRAERO (aeroporto de Uberlândia) – Socorrimento à Acidente Aéreo;
• Plano de Contingência TRANSPETRO (Plano de Evacuação de Área);
Civil Defense
The Civil Defense of Uberlândia is subject to the Municipal Anti-Drug and Social Defense secretariat, through the Municipal
Coordination of Civil Defense (COMDEC). It is an organ that plans actions to prevent or minimize the effects of disasters, be they
natural or manmade. When a calamity occurs it is their job to assist the affected population.
To support the action of the Civil Defense PEP (Emergency Rainfall Plan) and Rota 199 actions were created to carry out
inspections and to offer supportive care to the population. The Coordination also has a Partnership with the Climatology and
Water Resources Laboratory, of the Federal University of Uberlândia (UFU).
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The COMDEC has a warehouse in the Industrial District, which is equipped with Emergency Kits and the head office,
located in the central region of Uberlândia is prepared to answer to 199 calls on a 24 hour basis, (34) 3232-5032 or by
e-mail: defesacivil@uberlandia.mg.gov.br.
COMDEC also participates in several actions in educating the public through brochures, posters and leaflets containing safety
and prevention tips for rainy and dry periods of the year.
Participation of Emergency Plans:
• PEP (Rainfall Emergency Plan) – Rainy Season;
• PAM-TAP (Mutual Assistance Plan Triangulo Mineiro and Alto Parnaíba) - is a local COOPERATIVE action process by which
companies, civil and military institutions unite to make up a task force able to provide quick and adequate service to any
abnormal occurrence that may happen in regards to the storage and transportation of chemicals and flammable products;
• INFRAERO Emergency Plan (Uberlândia airport) – Air Accident Rescue Team;
• TRANSPETRO Contingency Plan (Area Evacuation Plan).
CALENDÁRIO DE EVENTOS PERMANENTES / Calendar of Permanent Events
Eventos / Events

Data / Date

Locais / Location

Feira Gastronômica

Mensal ( 1° quinta-feira do mês )

Mercado Municipal

Feira Gastronômica Rural

Semanal

Praça Cívica Pref. Municipal Uberlândia

Feira da Amizade

Mensal ( 2° quarta-feira do mês )

Praça Tubal Vilela

Feira do Coreto

Mensal ( 2° sábado do mês )

Praça Clarimundo Carneiro

Feira da Gente

Mensal ( Todos os domingos )

Praça Sérgio Pacheco

Feira do Fundinho / Feira Mística

Mensal (1° sábado do mês )

Praça Adolfo Fonseca

Projeto Forró na Praça

Último domingo do mês

Teatro de Arena

Projeto Boca de Cena

Semestral

Teatro Rondon Pacheco

Carnaval - Desfile das Escolas de Samba

Fevereiro

Av. Anselmo Alves Santos

Femec - Feira de Máquinas Agrícolas

Março

CAMARU

Jornada de Esporte Turismo e Saúde

Junho

Diversos

Festas Juninas

Junho

Diversos

Festival de Dança do Triângulo

Julho

Teatro Rondon Pacheco

Projeto Mostra de Teatro de Uberlândia Julho

Diversos

Rodada de Negócios do Brasil Central

Agosto

Diversos

Aniversário da Cidade

31 de Agosto

Diversos

Exposição Agropecuária de Uberlândia

Agosto / Setembro

CAMARU

Desfile 7 de setembro

7 de Setembro

Av. Afonso Pena

Maratona do Turismo

Setembro

Diversos

Parada Gay

Setembro

Diversos

Congado

Outubro

Igreja N. Sra do Rosário / Praça Rui Barbosa

Dia da Consciência Negra

Novembro

Diversos

Natal Luz

Novembro e Dezembro

Diversos

Festa de Folia de Reis

Dezembro / Janeiro

Capela de Santos Reis / Bairro Pampulha
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Como

CHEGAR
How to arrive

Por sua localização estratégica, Uberlândia ganhou
o título de “Capital Nacional da Logística”.
A sua localização no coração do Brasil é centro de um importante
entroncamento logístico e passagem de cinco rodovias que
conectam a cidade aos grandes centros, capitais e diferentes
regiões do Brasil.
Uberlândia dispõe de uma posição estratégica que conta com
uma privilegiada malha rodoviária, ferroviária e o Porto Seco
do Cerrado, e está ligada aos principais mercados do País.
Because of its strategic location, Uberlandia has won the
title of “National Logistics Capital”.
Having its location in the heart of Brazil, Uberlândia is the center
of an important logistical highway network with five highways
connecting the city to the great centers, state capital and different
regions of Brazil.
Uberlândia has a strategic position that has a privileged road, rail
and the Dry Port of the Savannah network, and is linked to the
main markets of the country.
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Fortaleza

Manaus

Cidade
City

Tempo de Voo
Flight Time

Belo Horizonte

49min

Natal
Recife
Salvador

Cuiabá

Belo
Horizonte

Uberlândia

Campo
Grande

São Paulo
Curitiba

Vitória
Rio de
Janeiro

Brasília

40min

Cuiabá

1h40min

Curitiba

1h20min

Fortaleza

3h37min

Manaus

4h

Natal

3h41min

Porto Alegre

2h18min

Recife

3h25min

Rio Janeiro

1h13min

Salvador

2h14min

São Paulo

1h

Porto
Alegre

Aeroporto
de Uberlândia
Uberlandia Airport

Aeroporto moderno que embarca e desembarca aproximadamente 1,3 milhão passageiros ano.
Em Uberlândia, encontra-se o segundo maior aeroporto do Estado de Minas Gerais em movimentação de passageiros, onde
operam as principais companhias aéreas do país (TAM, Gol, Passaredo e Azul), com capacidade para receber voos executivos
e aviões de grande porte para movimentar passageiros e carga.
Linhas regulares dão acesso rápido a capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Belém e Cuiabá.
Em 2015 a cidade ganhou três rotas internacionais: Lisboa (Portugal), Buenos Aires (Argentina) e Punta Cana (República
Dominicana). Um protocolo de intenções assinado entre o Governo de Minas e a Gol Linhas Aéreas disponibilizará novos voos
regulares rumo a esses destinos, através de conexões com o Aeroporto de Uberlândia, saindo do Aeroporto Internacional
de Confins.
O aeroporto é equipado com o ILS, que permite a aproximação precisa de aeronaves independentemente das condições
climáticas. Recebe aviões de grande porte, movimentando cargas e milhares de passageiros por dia.
A modern airport in which approximately 1.3 million passengers arrive and depart per year.
Uberlândia has the second largest airport in the state of Minas Gerais in passenger traffic in which the major airlines of the
country (TAM, Gol, Passaredo and Azul) operate, with a capacity for executive flights and large aircraft carrying passengers
and cargo.
Regular lines give quick access to such state capitals as São Paulo, Belo Horizonte, Goiania, Brasilia, Rio de Janeiro, Belém
and Cuiabá. In 2015 the city received three international routes: Lisbon (Portugal), Buenos Aires (Argentina) and Punta
Cana (Dominican Republic). A memorandum of understanding signed between the Government of Mines and Gol Linhas
Aéreas provides new regular flights to these destinations through connections to the Airport at Uberlandia, leaving from the
International Airport at Confins.
The airport is equipped with ILS, which allows for the accurate approach of aircraft regardless of weather conditions. It receives
large aircraft, moving cargo and thousands of passengers per day.
GUIA DO PROMOTOR DE EVENTOS Promoter’s Guide for Events
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Aeroporto de Uberlândia
Ten. Cel. Aviador César Bombonato

Uberlândia Airport
Ten. Cel. Aviador César Bombonato

Endereço: Praça José Alves dos Santos nº 100
Bairro: Aclimação
Telefone Geral/PABX: (34) 3233-5420
Balcão de Informações da Infraero: (34) 3233-5420

Address: Praça José Alves dos Santos nº 100
Borough: Aclimação
General Phone /PABX: (34) 3233-5420
Infraero Information Desk: (34) 3233-5420

Balcão de Informações: Telefone: (34) 3233-5420
Localização: Terminal de Passageiros
Horário de atendimento Segunda a Sexta-feira: das 6h às 22h
Sábado: das 8h às 12h

Information Desk: Phone: (34) 3233-5420
Location: Passenger Terminal
Office Hours Monday to Friday: 6am to 10pm
Saturday: 8am to 12 noon.

Acesso viário:
Av. Rondon Pacheco,
Av. Floriano Peixoto,
Av. Brasil,
Av. Anselmo Alves dos Santos,
BR. 365,
Av. Dr. Vicente Salles Guimarães.

Road Access:
Av. Rondon Pacheco,
Av. Floriano Peixoto,
Av. Brasil,
Av. Anselmo Alves dos Santos,
BR. 365,
Av. Dr. Vicente Salles Guimarães.
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Geoposicionamento:
48º 13’ 30” W / 18º 52’ 57” S

Geo-positioning:
48º 13’ 30” W / 18º 52’ 57” S

Distâncias
• Até o centro da cidade: 8km
• Até o hospital de emergência mais próximo: 4 km do
Hospital de Clínicas de Uberlândia
• Até as principais redes hoteleiras da cidade: 6 km,
próximos ao Center Shopping
• Até a rodoviária da cidade: 9,7 km via BR 365
• Até o Centro de Convenções: 6 km, Center
Convention

Distances
• To the city center: 8km
• To the nearest emergency hospital: 4 km from Uberlândia
Hospital de Clínicas
• To the main hotel chains of the city: 6 km, near the Center
Shopping
• To the City Interstate Bus station: 9,7 km by the BR 365
• To the Convention Center: 6 km, Center Convention

Acessibilidade
Stair trac: total de 2, sendo 1 Tam e 1 da Gol

Acessibility
Stairtrac: total of 2, 1 Tam and 1 Gol

Facilidades
Caixas Eletrônicos:
Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal,
HSBC, Itaú Unibanco, Santander, Tecban
Localização: Ao lado do estacionamento da Infraero
Horário de Funcionamento: 6h às 00h

Facilities
ATMs:
Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal,
HSBC, Itaú Unibanco, Santander, Tecban
Location: Next to Infraero parking
Operating hours: 6am to midnight
GUIA DO PROMOTOR DE EVENTOS Promoter’s Guide for Events
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Estacionamento:
Goulart’s Estacionamento e Comércio Ltda (UDI Parking).
Telefone: (34) 3212-4269
Guichê: na entrada do estacionamento
Horário de Funcionamento: 24 horas

Parking:
Goulart’s Estacionamento e Comércio Ltda (UDI Parking).
Phone: (34) 3212-4269
Booth: at entrance to perking
Operating Hours: 24 hours

Táxi:
Telefone: (34) 3212-3522
Localização: área externa do terminal de passageiros
Horário de Funcionamento: 7h às 00h

Taxi:
Phone: (34) 3212-3522
Location: external area of passenger terminal
Operating Hours: 7am to midnight

Locadoras de Veículos:

Car Rentals:

Hertz
Telefone: (34) 3211-2007
Localização: saguão do terminal de passageiros
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira: 6h às 00h /
Sábado: 07h às 15h e Domingo: 11h às 15h – 18h às 22h

Hertz
Phone: (34) 3211-2007
Location: passenger terminal lobby
Operating hours: Mon to Fri: 6am to midnight/
Sat: 07am to 15pm and Sun: 11am to 15 pm – 18pm to
22pm.

Localiza
Telefone: (34) 3212-1454
Localização: saguão do terminal de passageiros
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira: 6h às 00h /
Sábado: 6h às 22h e Domingo: 6h às 23h
Unidas
Telefone: (34) 9189-8118
Localização: saguão do terminal de passageiros
Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira: 6h às 00h /
Sábado e domingo: 6h às 22h
Alimentação:
14 Bis - Choperia e Uisqueria
Telefone: (34) 3233-5495
Localização: Praça de alimentação
Horário de funcionamento: 3h às 23h
Arti Mineira - Doces e laticínios em geral
Telefone: (34) 3232-8297
Localização: Praça de alimentação
Horário de funcionamento: 7h às 21h
Café Mineiro
Telefone: (34) 3233-5479
Localização: Praça de alimentação
Horário de funcionamento: 3h às 23h
Restaurante Vocare
Telefone: (34) 3226-9756
Localização: Praça de alimentação
Horário de funcionamento: 6h às 22h
Yogocherry - Sorveteria
Telefone: (34) 7812-1831
Localização: Saguão
Horário de funcionamento: 7h às 21h
Proteção de Bagagem:
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Localiza
Phone: (34) 3212-1454
Location: passenger terminal lobby
Operating hours: Mon to Fri: 6am to midnight/
Sat: 6am to 22pm and Sun: 6am to 11pm
Unidas
Phone: (34) 9189-8118
Location: passenger terminal lobby
Operating hours: Mon to Fri: 6am to midnight /
Sat and Sun: 6am to 10pm
Food:
14 Bis - Choperia e Uisqueria
Phone: (34) 3233-5495
Location: Food Plaza
Operating hours: 3 to 11pm
Arti Mineira – Candies and dairy products in general
Phone: (34) 3232-8297
Location: Food Plaza
Operating hours: 7am to 9pm
Café Mineiro
Phone: (34) 3233-5479
Location: Food Plaza
Operating hours: 3 to 11pm
Restaurante Vocare
Phone: (34) 3226-9756
Location: Food Plaza
Operating hours: 6 to 10pm
Yogocherry – Sorveteria / Ice cream parlor
Phone: (34) 7812-1831
Location: Lobby
Operating hours: 7 to 9pm

Protec Bag
Telefone: (34) 9240-7115
Localização: saguão
Horário de funcionamento: 7h às 21h
Malex do Brasil
Telefone: (34) 9240-7115
Localização: saguão
Horário de funcionamento: 7h às 21h
Lojas:
Horário de Funcionamentos: 7h às 21h
Agência de Viagem
Telefone: (34) 7811-2139
Localização: saguão
Capa e Recarga de Celular
Telefone: (34) 9633-3986
Localização: saguão
  
It Beach - Loja de sapatos e bolsas
Telefone: (34) 3227-3277
Localização: saguão
O Boticário
Telefone: (34) 3233-5473
Localização: saguão
Provanza
Telefone: (34) 3232-0650
Localização: Saguão
Demais Estabelecimentos Comerciais:
Wi Fi: - Pointer Networks S/A
Telefone: 0800 770 7839
Localização: saguão
Horário de funcionamento: 24 horas
Intelig Telecomunicações Ltda
Telefone: (11) 98113-1819
Localização: saguão
Horário de funcionamento: 24 horas
Escola de Pilotagem:
Telefone: (34) 3212-4999
Localização: aeroclube
Horário de funcionamento: 8h às 20h
Carregador de Bagagem:
Luiz Antônio da Rocha
Telefone: (34) 8824-0511
Horário de funcionamento: 7h às 21h
Oficina de Manutenção de Aeronaves:
Algar Aviation Táxi Aéreo S/A
Telefone: (34) 3292-6655
Horário de funcionamento: 24 horas

Baggage Protection:
Protec Bag
Phone: (34) 9240-7115
Location: Lobby
Operating hours: 7 to 9pm
Malex do Brasil
Phone: (34) 9240-7115
Location: Lobby
Operating hours: 7 to 9pm
Stores:
Operating hours: 7 to 9pm
Travel Agency
Phone: (34) 7811-2139
Location: Lobby
Mobile Cover and Recharge
Phone: (34) 9633-3986
Location: Lobby
It Beach – Shoe and Bag Shop
Phone: (34) 3227-3277
Location: Lobby
O Boticário
Phone: (34) 3233-5473
Location: Lobby
Provanza
Phone: (34) 3232-0650
Location: Lobby
Other Shops:
Wi Fi: - Pointer Networks S/A
Phone: 0800 770 7839
Location: Lobby
Operating hours: 24 hours
Intelig Telecomunicações Ltda
Phone: (11) 98113-1819
Location: Lobby
Operating hours: 24 hours
Pilot School:
Phone: (34) 3212-4999
Location: flying club
Operating hours: 8 to 10pm
Porter:
Luiz Antônio da Rocha
Phone: (34) 8824-0511
Operating hours: 7 to 9pm
Aircraft Maintenance Workshop:
Algar Aviation Táxi Aéreo S/A
Phone: (34) 3292-6655
Operating hours: 24 hours
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Abastecimento de Aeronaves:
Petrobrás Distribuidora S/A
Telefone: (34) 3212-5100
Horário de funcionamento: 24 horas

Aircraft Fuelling:
Petrobrás Distribuidora S/A
Phone: (34) 3212-5100
Operating hours: 24 hours

Serviços:

Services:

Balcão de Informações da Infraero
Telefone: (34) 3233-5420 / 5401 / 5400
Localização: Terminal de Passageiros
Horário de funcionamento:
2ª à 6ª feira: das 6h às 22h
Sábado: 8h às 12h

Infraero Information Desk
Phone: (34) 3233-5420 / 5401 / 5400
Location: Passenger Terminal
Operating hours:
Mon to Fri: 6 to 10pm
Sat: 8 to 12 noon

Perdidos e achados
Telefone: (34) 3233-5415 / 5419
Localização: Supervisão da Infraero
Horário de funcionamento: 24 horas

Lost and Found
Phone: (34) 3233-5415 / 5419
Location: Infraero Supervision
Operating hours: 24 hours

Polícia Federal
Telefone: (34) 3233-5447
Localização: Terminal de Passageiros
Horário de funcionamento: 2ª à 6ª feira, das 6h às 20h

Federal Police
Phone: (34) 3233-5447
Location: Passenger Terminal
Operating hours: Mon to Fri 6 to 08pm

Companhias Áereas:

Airline Companies:

Azul/TRIP
Telefone: 0800 887 1118 / 4003-1118
Localização: Saguão do Terminal de Passageiros
Horário de funcionamento: das 3h até o último voo
www.voeazul.com.br

Azul/TRIP
Phone: 0800 887 1118 / 4003-1118
Location: Passenger Terminal Lobby
Operating hours: from 3 until last flight
www.voeazul.com.br

Gol/VRG
Telefone: 0300 115 2121 / 0800 883 2245
Localização: Saguão do Terminal de Passageiros
Horário de funcionamento: das 3h até o último voo
www.voegol.com.br

Gol/VRG
Phone: 0300 115 2121 / 0800 883 2245
Location: Passenger Terminal Lobby
Operating hours: from 3 until last flight
www.voegol.com.br

Gol/Cargas
Telefone: (34) 3233-5490 / 5491
Localização: Área externa
Horário de funcionamento: das 7h às 21h
www.voegol.com.br/gollog

Gol/Cargo
Phone: (34) 3233-5490 / 5491
Location: External area
Operating hours: 7 to 09pm
www.voegol.com.br/gollog

Passaredo
Telefone: (34) 3233-5467 / 0300 100 1777
Localização: Saguão do Terminal de Passageiros
Horário de funcionamento: das 8h até o último voo
www.voepassaredo.com.br

Passaredo
Phone: (34) 3233-5467 / 0300 100 1777
Location: Passenger Terminal Lobby
Operating hours: 8 until last flight
www.voepassaredo.com.br

TAM
Telefone: 3131-1900 / 3131-1904 / 0800 570 5700
Localização: Saguão do Terminal de Passageiros
Horário de funcionamento: das 3h até o último voo
www.tam.com.br

TAM
Phone: 3131-1900 / 3131-1904 / 0800 570 5700
Location: Passenger Terminal Lobby
Operating hours: 3 until last flight
www.tam.com.br

TAM/Cargas
Telefone: (34) 3212-3950
Localização: Área externa
Horário de funcionamento: 7h às 21h
www.tamcargo.com.br

TAM/Cargo
Phone: (34) 3212-3950
Location: External area
Operating hours: 7 to 9pm
www.tamcargo.com.br
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Complexo Aeroportuário

Airport Complex

Siglas IATA/ICAO: UDI / SBUL

Acronyms IATA/ICAO: UDI / SBUL

Sítio Aeroportuário: 2.173.000m²

Airport infrastructure site: 2.173.000m²

Pátio de Aeronaves:
Pátio de Estadia: 19.978,00m²
Pátio de Manobra: 14.633,85m²

Aircraft Pario:
Stay over Patio: 19,978.00m²
Maneuvering Patio: 14,633.85m²

Estacionamento de aeronaves:
Pátio de Estadia: 9 posições
Pátio de Manobra: 5 Posições
Obs.: as posições podem ser alteradas conforme o mix de
aeronaves

Aircraft Parking:
Stay over Patio: 9 positions
Maneuvering Patio: 5 Positions

Pista (dimensões - comprimento x largura): 2.100 m x 45 m

Runway (dimensions – length x width): 2.100 m x 45 m

Terminal de Passageiros: 4.733 m²

Passenger Terminal: 4.733 m²

Capacidade/ano: 2,4 milhões de passageiros

Capacity/year: 2.4 million passengers

Estacionamento de veículos - Capacidade: 156 veículos

Car parking - Capacity: 156 vehicles

Obs.: the position can be changed according to aircraft mix.
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Acesso
Terrestre
Road and Rail Access

Uberlândia ganhou, em 2010, o Entreposto da Zona Franca de Manaus, consolidando o título de “Capital Nacional da Logística”
que a cidade já sustentava.
Sua localização estratégica possui em um raio de 600 km, mais de 82 milhões de consumidores, o que trouxe para a cidade
grandes empresas, tanto do ramo de atacado, quanto distribuidor.
No coração do Brasil, Uberlândia é diferencial também com produtos e serviços abastecendo todas as regiões do país, MERCOSUL e
mundo, contando também com uma logística interligada a importantes aeroportos, portos marítimos, portos hidroviários, ferrovias e
rodovias do país, os produtos e serviços que saem da cidade têm fácil escoamento para o restante do Brasil.
In 2010 Uberlandia received the customs warehouse of the Manaus Free Trade Zone, consolidating the title of “National
Logistics Capital” that the city has already held.
Its strategic location has within a radius of 600 km, more than 82 million consumers, which has brought to the city large
companies in both the wholesale and distribution business.
Uberlândia in the heart of Brazil is also a differential with products and services supplying all regions of the country, the
MERCOSUR and the world, also counting on interconnected logistics to major airports, seaports, waterway ports, railways and
highways of the country. Products and services leaving the city have easy passage to the rest of Brazil.

26

Cidade / City

Distância / Distance

Belo Horizonte

556 Km

Brasília

435 Km

Cuiabá

1.048 Km

Curitiba

642 Km

Fortaleza

2.707 Km

Manaus

3.405 Km

Natal

2.636 Km

Porto Alegre

1.603 Km

Recife

2.349 Km

Rio de Janeiro

979 Km

Salvador

1.661 Km

São Paulo

590 Km
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TERMINAL RODOVIÁRIO
DE UBERLÂNDIA
Uberlândia Intercity Bus Station Terminal

A Rodoviária de Uberlândia conta com diversos serviços para tornar a sua passagem pelo terminal mais agradável. É possível
encontrar diversos tipos de serviços, como caixas eletrônicos, guarda volumes, achados e perdidos, órgãos públicos e salas de
espera, além de estacionamentos coberto e descoberto e lojas comerciais.
A rodoviária está adaptada para receber usuários portadores de necessidades especiais, e com isso conta com rampas de
acesso nas áreas de embarque e desembarque em sua estrutura. Na área de compra de passagens, há um guichê destinado aos
idosos.
Para aqueles que se preocupam em chegar ao terminal de carro, o lugar conta com um estacionamento coberto e outro
descoberto que, juntos, somam 235 vagas.
Para quem quiser se informar sobre a própria rodoviária ou até mesmo sobre a cidade, o terminal disponibiliza um posto de
atendimento ao migrante, além do Balcão de Informações. O setor de achados e perdidos e o serviço de guarda-volumes
também funcionam no terminal rodoviário Presidente Castelo Branco.
Pensando no conforto dos passageiros, a Rodoviária de Uberlândia oferece uma sala de espera equipada com 200 cadeiras
para os que precisam esperar o horário de seu embarque.
Uberlândia Bus station has many services to make your stay at the terminal more enjoyable. You can find many types of
services such as ATMs, baggage room, lost and found, government agencies and waiting rooms, as well as indoor and outdoor
parking lots and stores.
The bus station is adapted to receive people with special needs, and to facilitate these people there are access ramps in loading
and unloading areas. In the bus ticket purchasing area there is a booth for the elderly.
For those concerned about getting to the terminal by car, the same has a covered and uncovered parking area that together
offer up to 235 parking lots.
For those who want to learn about the Bus Station or even the city, the terminal has a special office that provides service to the
migrant, as well as an Information Desk. The lost and found sector and the baggage storage service also operate at Presidente
Castelo Branco Bus Station.
Having the comfort of the passengers in mind, Uberlândia Bus Station offers a waiting room equipped with 200 seats for those
who need to wait for the time of their departure.
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Facilidades:
• Agência dos Correios, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
• Caixas eletrônicos disponíveis na rodoviária são Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal.
• Ponto de táxi independente em frente a rodoviária.
• 2 conjuntos de sanitários (masculino e feminino) disponíveis no local. Um deles é gratuito e o outro está disponível para
banho, mas é cobrada taxa de aluguel de toalhas, sabonetes e shampoos.
• Diversos tipos de estabelecimentos comerciais como lojas de vestuário, acessórios, bijuterias, além de cafés,
lanchonetes e restaurantes.
Áreas de Atuação
Do terminal saem ônibus com destino a todas as regiões brasileiras. No Nordeste, os estados atendidos são Alagoas, Bahia,
Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Já no Norte, Tocantins e Pará são os destinos.
Os estados atendidos no Sudeste são: Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Enquanto que no Sul, Rio Grande
do Sul, Paraná e Santa Catarina são os destinos.
O Centro- Oeste brasileiro é inteiramente atendido, tendo como caminhos os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Goiás e Distrito Federal.

•
•
•
•
•

Facilities:
There is a Post Office which is open Mon to Fri from 8 to 5pm.
The ATM’s available at the Bus Station are Itaú, Banco do Brasil, Bradesco and Caixa Econômica Federal.
There is an independent or private taxi rank in front of the Bus Station.
There are 2 sets of restrooms (male and female) on site. One of them is free and the other is available for having a shower,
but a fee is charged for the use of towels, soap and shampoo.
Various kinds of commercial establishments are on site, such as clothing stores, accessories, jewelry and cafes, snack bars
and restaurants.
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Area served by Uberlandia’s Bus Station
Buses leave the Bus Station going to all regions of Brazil. In the Northeast the states served are Alagoas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte and Sergipe. The destinations in the North are Tocantins and Pará.
The states served in the Southeast are: Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro and Minas Gerais. While in the South the
destinations are Rio Grande do Sul, Paraná and Santa Catarina.
The Midwest is fully covered through the States of Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás and Distrito Federal.

Empresas de Ônibus / Bus Companies:
CANTELLETUR
CATEDRAL
EMTRAM
EUCATUR
EXPRESSO ARAGUARI
EXPRESSO SÃO LUIZ
EXPRESSO UNIÃO
GONTIJO

HELIOS
ITAPEMIRIM
MOTTA
NACIONAL EXPRESSO
PLANALTO
PLATINA
PRINCESA DO NORTE
REAL EXPRESSO

ROTAS
SÃO BENTO
SÃO CRISTÓVÃO
TRANSBRASIL
TRANSBRASILIANA
UBERLÂNDIA
UNIÃO EXPRESSO

Terminal Rodoviario de Uberlândia
Praça da Bíblia s/n
Martins
(34) 3235-5050
www.rodoviariauberlandia.com.br
Horário de funcionamento / Operating Hours:
24 horas / 24 hours
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HOTÉIS
Hotels

A cidade de Uberlândia oferece completa rede de hotéis e infraestrutura
ideal para realização de eventos, estando à frente, inclusive, de várias
capitais. Com grande parte de seus estabelecimentos com alto padrão,
o município possui o segundo maior polo hoteleiro de Minas Gerais, com
mais de 4600 leitos em todas as categorias. Os hotéis são de alto padrão
e equipados com internet, espaços para eventos, business center, área
de lazer e gastronomia.
The city of Uberlândia offers a complete network of hotels and
an ideal infrastructure for events, being ahead even of various capitals.
With the greater part of its establishments being of high standard, the
municipality has become the second largest hotel center of the State of
Minas Gerais, with more than 4,600 beds in all categories. The hotels
are of high standard and are equipped with internet, spaces for events,
business center and recreation and cuisine areas.
Legenda / Legend
Sala de apoio /
Support rooms

30

Sala em formato auditório /
Meeting rooms in auditorium format
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Sala em formato mesa única /
Meeting rooms in single table

Av. Cesário Alvim, 514
Centro
(34) 3228-3500

ociado
Ass

reservas@americapalace.com.br
www.americapalace.com.br

UCVB

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

115

1 - 100 Pax

1 - 20 Pax
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Av. Aspirante Mega, 2.246
Jardim Patrícia
(34) 3217- 7040

ociado
Ass

astropalacehotel@yahoo.com.br
www.astropalacehotel.com

UCVB

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

32
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65

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

61

Av. Antônio Thomaz F. Resende, 160
Marta Helena
(34) 3233-6300

ociado
Ass

carltonuberlandia@carltonhoteis.com.br
www.carltonhoteis.com.br

UCVB

Everest – 120 pax
Montblanc – 70
Aconcágua – 50

2
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Av. Rondon Pacheco, 5.455
Brasil
(34) 2101-8400 / Fax: (34) 2101-8401

ociado
Ass

reservas.chub@atlanticahotels.com.br
www.atlanticahotels.com.br

UCVB

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

34

114
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Guará - 100 pax
Sabiá - 15 pax
Ipê - 15 pax
Buriti - 15 pax

Av. Rondon Pacheco, 5.000
Tibery
(34) 3218-0500 / Fax: (34) 3227-4100

ociado
Ass

reservas@executiveinn.com.br
www.executiveinn.com.br

UCVB

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

120

Rondon Pacheco - 140 pax
Elza Rodrigues da Cunha - 80 pax
Owvaldo Rodrigues da Cunha - 30 pax
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Av. João Naves de Ávila, 412
Centro
(34) 3230-7700 / Fax: (34) 3236 0811

ociado
Ass

reservas@hotelapollo.com.br
www.hotelapollo.com.br

UCVB

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

36
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Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

122

Av. João Naves de Ávila, 1.590
Santa Maria
(34) 3253-7700 / Fax: (34) 3253-7701

ociado
Ass

h6523-gm@accor.com.br
www.ibis.com.br

UCVB

Jatoba do Cerrado - 120 pax
Araticum - 40 pax
Murici do Cerrado - 30 pax
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37

Rua Cruzeiro dos Peixotos, 233
Aparecida
(34) 3236-4149

ociado
Ass

marajahotel@marajahotel.com.br
www.marajahotel.com.br

UCVB

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

38
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Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

124

Praça Tubal Vilela, 192
Centro
(34) 3256-1200

ociado
Ass

reserva@hotelpresidente.com.br
www.hotelpresidenteudi.com.br

UCVB

Sala Tubal - 130 pax
Sala Business I - 25 pax
Sala Business II - 25 pax
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Av. João Naves de Ávila, 820
Cazeca
(34) 3257-6654

ociado
Ass

reservas@jvahotel.com.br,
comercialjva@jvahotel.com.br
www.jvahotel.com.br

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

40

76
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UCVB

Sala 1 - 100 pax
Sala 2 - 50 pax
Sala 3 - 20 pax

Av. Cesário Alvim, 655
Centro
(34) 3228-3200

ociado
Ass

montblanc@carltonhoteis.com.br
www.carltonhoteis.com.br

UCVB

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

48

Sala Montblanc – 45 pax
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Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

42

56

Av. Brasil, 2.960
Brasil
(34) 3212-5020

ociado
Ass

reservas@paratihotel.com.br
www.paratihotel.com.br

UCVB

Uberlândia e Minas Gerais - 120 pax
Minas Gerais - 60 pax
Uberlândia - 42 pax
Brasil - 20 pax
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Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

269

R. Da Bandeira, 400
Tibery
(34) 3239-8000

ociado
Ass

h9602-re@accor.com.br
www.mercure.com

UCVB

Sarah Kub 1 – 50 pax
Sarah Kub 2 – 50 pax
Sarah Kub 3 – 80 pax
Sarah Kub 4 – 50 pax
Grande Hotelo 1 – 50 pax
Grande Hotelo 2 – 24 pax

Santos Dumont 1 - 8 pax
Santos Dumont 2 - 8 pax
Santos Dumont 3 - 20 pax
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Av. João Naves de Ávila, 3.685
Santa Mônica
(34) 3253-6500

ociado
Ass

portobello@portobellopalace.com.br
www.portobellopalace.com.br

UCVB

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

44

66
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Sala 1 e 3 - 70 pax
Sala 4 - 180 pax
Sala 8 - 12 pax
Sala 9 - 50 pax
Sala 10 - 70 pax

2

R. Prof. Orestes, 313
Centro
Santa Juliana
(34) 3354-1264
lucieneamparo@hotmail.com
www.recantohotelerestaurante.com.br

ociado
Ass

UCVB

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

32
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45

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

46

165

Av. Rondon Pacheco, 3.500
Santa Maria
(34)3230 9000 /3230-9007

ociado
Ass

comercial.udi@hoteisarco.com.br
www.hoteisarco.com.br

UCVB

Golden, Marble e Diamond - 350 pax
Golden e Marble - 250 pax
Marble e Diamond - 200 pax
Golden Arch - 200 pax
Diamond Arch - 100 pax
Marble Arch - 50 pax
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Av. João Naves de Ávila, 2.350
Santa Maria
(34) 3354-1264

ociado
Ass

sanarehotel@netsite.com.br
www.sanarehotel.com.br

UCVB

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

81

Sala – 10 pax
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47

Av. João Naves de Ávila, 4.921
Santa Mônica
(34) 3227-0915

ociado
Ass

sarapalace@netsite.com.br
www.sarapalacehotel.com.br

UCVB

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

48

96
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Sala – 30 pax

Av. João Naves de Ávila, 1.200
Cazeca
(34) 3236-6074

ociado
Ass

gerencia@uberpalace.com.br
www.uberpalace.com.br

UCVB

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

23
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ociado
Ass

Av. Rondon Pacheco, 4.651
Aparecida
(34) 3225-9200

UCVB

comercial@villalbahoteis.com.br
www.villalbahoteis.com.br

Capacidade / Capacity
Uhs / Housing units

50

66
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Sala 1 – 50 pax

HOTÉIS NÃO
ASSOCIADOS
Hotels not associated

ABBAS
Avenida João Naves de Ávila, 617
Centro
(34) 3235-4141
www.abbashotel.com.br

HOTEL ITAMARATY
Avenida Cesário Alvim, 479
Centro
(34) 3214-1799
www.hotelitamaratiudi.com.br

SANIAS HOTEL
Avenida Marcos de Freitas Costa, 1225
Daniel Fonseca
(34) 3229-3562
www.saniashotel.com.br

ATRIUM
Avenida Fernando Vilela, 1625
Osvaldo Rezende
(34) 3210-8888
www.atriumhotel.com.br

HOTEL JCA
Avenida Afonso Pena, 1210
Centro
(34) 3219-7339
www.hoteljca.com.br

SALONE
Avenida Marcos de Freitas Costas, 1635
Daniel Fonseca

ATTIÊ PARK HOTEL
Avenida João Naves de Ávila, 7305
Santa Mônica
(34) 3221-3400
www.attieparkhotel.com.br

HOTEL MARAJÓ
Avenida João Naves de Ávila, 256
Centro
(34) 3236-8000
www.hotelmarajo.com.br

GRANDE HOTEL UNIVERSO PALACE
Rua Duque de Caxias, 314
Centro
(34) 3214-2400
www.hoteluniverso.com.br

HOTEL RAPOSO
Avenida João Pinheiro, 1849
Aparecida
(34) 3232-8496

HOTEL BANDEIRANTES
Avenida Vasconcelos Costa, 1322
Osvaldo Rezende
(34) 3231-6639
HOTEL DA PRAÇA
Praça Tubal Vilela, 30
Centro
(34) 3231-4584
HOTEL DAS INDÚSTRIAS
Rua Dr. Luiz Antônio Waack, 400
Marta Helena
(34) 3213-8887
HOTEL DIAS PARK
Avenida Sacramento, 1077
Martins
(34) 3210-7841
HOTEL FAMILIES
Rua Coronel Antônio Alves Pereira, 605
Centro
(34) 3210-4478 / 3214-4599
www.hotelfamilies.com.br
HOTEL IPÊ
Rua Marciano Santos, 551
Santa Mônica
(34) 3236-4116
www.hotelipeuberlandia.com.br

HOTEL REAL
Avenida Higino Guerra, 273
Martins
(34) 3231-4540
HOTEL TUBALINA
Avenida Sílvio Rugani, 35
Tubalina
(34) 3224-0680
www.hoteltubalina.com.br
HOTEL UMUARAMA
Rua Rio Grande do Norte, 2750
Nossa Senhora das Graças
(340 3212-1322
www.umuaramahotel.com.br
PHENIX FLAT SERVICE
Rua Olegário Maciel, 867
(34) 3292-3200
www.phenixflat.com.br
POUSADA TRIÂNGULO MINEIRO
Rua Triângulo Mineiro, 1027 A
Copacabana
(34) 3214-8988 / 3219-9458
www.pousadatriangulo.com.br

SAVANA
Avenida Ubiratan Honório de Castro, 804
Santa Mônica
(34) 3254- 0400
www.savanahotel.com.br

ÁREA
RURAL
Rural Area

HOTEL FAZENDA RECANTO DAS FLORES
Avenida Afonso Pena, 547 S 10
Centro - Uberlândia - MG, 38400-128
34 3219-3154
CASA DA TERRA ADVENTURE
Rua Machado de Assis, 501 S 005
Centro - Uberlândia - MG, 38400-112
34 3234-0884
CACHOEIRAS RIO DAS PEDRAS
Entre Uberlândia e Tupaciguara, na
BR-365 km 637. Ele está na saída para
Ituiutaba, 200 metros após a Polícia
Rodoviária Federal
(34) 9698-9411 (Fazenda-CTBC)
9176-8165 (Tim)
RECANTO DAS ÁGUAS
Rodovia Municipal Joaquim Ferreira, S/N
Zona Rural, Uberlândia - MG, 38400-000
(34) 3244-9200

REGENTE APART HOTEL
Endereço: Rua Machado de Assis, 350 Centro
Telefone: (34) 3303-1400
www.regenteaparthotel.com.br
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GASTRONOMIA
Cuisine
O setor de gastronomia em Uberlândia oferece uma gama de variedade aos seus visitantes. São estabelecimentos com
cardápios que variam desde a comida típica mineira a restaurantes com os mais variados pratos da culinária mundial.
Conhecido como “Corredor Gastronômico”, em toda a extensão da Avenida Rondon Pacheco, se concentram diversos bares,
restaurantes, churrascarias, pizzarias e outros estabelecimentos do setor.
The food sector in Uberlândia offers a range of variety to its visitors. Establishments with menus ranging from local food
to restaurants with the most varied dishes of world cuisine. Known as the “Cusine or Gastronomic Corridor” is an area extending
all along Avenida Rondon Pacheco, with various bars, restaurants, steakhouses, pizzerias and other establishments in the sector.
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GASTRONOMIA
ASSOCIADOS
Cuisine Associated

ociado
Ass

UCVB

Vozzuca - Café Especiais
Rua Carajás, 384
034 3217 6823
40 Cafés Especiais
Diariamente das 08h às 22h
www.cafeteriavozzuca.com.br
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Roteiro
GASTRONÔMICO
Bairro FundinhO
E CENTRO
Cuisine Itinerary
District Fundinho and Centro
Akkar Restaurante
Cozinha Árabe
Avenida Getúlio Vargas, 474
34 3210-5334
Amaretto
Cozinha Brasileira e Internacional
Rua Augusto César, 321
34 3231-1212

Frango Frites
Fast food
Rua Bernardo Guimarães, 27
34 3223-0034

Santo Malte
Cervejas Especiais e Cozinha Brasileira
Praça Rui Barbosa, 23
Fone 34 3231-9000

Bar do Lazinho
Bar, Restaurante e Buffet de Massas
Rua Francisco Alves, 139
34 3224-3433 | 3231-1929

Sibipiruna
Bar e Restaurante
Praça Adolfo Fonseca, 34
34 3235-9047

Liro Chef
Cozinha Brasileira e Internacional
Rua Princesa Isabel, 1275
34 3253-0972

ÜBERBRÄU
Cervejaria Artesanal e Lanches
Rua Olegario Maciel, 255, Mercado
Municipal
34 3232.2672

Mexicali
Cozinha Mexicana
Rua Tiradentes, 66
34 3210-4544 | 3210-8764

Vitorios Escott Bar
Bar e Restaurante
Rua Augusto César, 529
34 3236-1437

Bambola Pizza E Vinho
Rua Carajás, 384
34 3235-3535

Miraku Restaurante & Sushi Bar
Cozinha Japonesa
Rua Coronel Manoel Alves, 23
34 3235-1358

Vozzuca, Cafés Especiais
Rua Carajas, 384 - Galeria Yazo
Telefone: (34) 3231-4717

Bar do Lazinho
Cozinha Brasileira
Rua Francisco Alves, 139
34 3224-3433 / 3231-1929

Mousse Cake
Cozinha Brasileira e Internacional
Fashion Boulevard
34 3224-3099

Bistrô Benade
Cozinha Internacional
Praça Clarimundo Carneiro, 185
34 9648-1011

Nani Restaurante
Cozinha Brasileira
Rua Santos Dumont, 517
34 3235-1214

CORREDOR
GASTRONÔMICO
Av. Rondon
Pacheco

Bodega do Bacco
Laboratório Gastronômico
Rua Barão de Camargos, 170 – Centro
34 3236-7141 | 9234-6866

Pure Point e Restaurante
Cozinha Brasileira
Rua Edson de Barros, 80
34 3223 3276

Bule Cafeteria
Cafeteria
Praça Coronel Carneiro, 112
34 3216-8864

Restaurante Âncora
Self Service Cozinha Brasileira
Av. Cesário Alvim, 505
34 3235-5212

Caldos & Cia
Cozinha Brasileira
Av. Nicomedes Alves Santos, 36
34 3219-5160

Restaurante Napolitano
Self Service
Av. Nicomedes Alves Santos, 300
34 3219-1892

Casarão Grill
Cozinha Brasileira
Praça Coronel Carneiro, 52
34 3235-0528

Restaurante Oliva
Cozinha Internacional
Praça Tubal Vilela, 192
3256-1203

Clementina
Cozinha Brasileira e Internacional
Rua da Bandeira, 400
34 3239-8008

Sahtten
Cozinha Árabe
Av. Floriano Peixoto, 3340
34 3210-8677
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Cuisine Corridor
Av. Rondon Pacheco

Buffalo ‘ Gill
Churrascaria
Av. Governador Rondon Pacheco, 4041
34 3216 9200
Cantina Bom Peixe
Cozinha Brasileira, Peixes e Frutos do Mar
Av. Rondon Pacheco, 3669
34 3238 2409
Cantina da Muqueca
Cozinha Brasileira, Peixes e Frutos do Mar
Av. Rondon Pacheco, 3887
34 3219-3885
Carro de Boi
Restaurante e Choperia
Av. Rondon Pacheco, 3393
34 3231-3196
Chopp Time
Bar e Choperia
Av. Rondon Pacheco, 3800
34 3219 0138

Convés
Bar e Choperia
Av. Governador Rondon Pacheco, 3595
34 3231-4444

Traíras Filé
Cozinha Brasileira, Peixes e Frutos do Mar
Av. Rondon Pacheco, 3.671
34 3231-1222

Da Roça
Rodovia BR 497, Km 8,5, S/N
Uberlândia /Prata
34 3225-2045 / 9204-1215

Domani Ristorante
Cozinha Italiana e internacional
Av. Rondon Pacheco, 5.000
34 3218-0500

Roteiro
GASTRONÔMICO
Av. João Naves
de Ávila

Fazendinha Sabiá Restaurante
Rua Bolívia, 110 Tibery
34 3213-6234

Espeto e Cia
Av. Rondon Pacheco, 3200
34 3236 1033
Ferolla Pizzas
Av. Rondon Pacheco, 2130
34 3231-2878
Fast Pizzas Express
Av. Rondon Pacheco,3565
34 3235-9990
Giraffas
Sanduicheria
Av. Rondon Pacheco, 700
0800 885 1515
Habib's
Cozinha Árabe
Av. Rondon Pacheco, 4000
34 3215-0260 | 3255-6990
Hippo Pizza
Av. Rondon Pacheco, 341
34 3214 1899
Ilha do Sol Chopperia
Bar e Choperia
Av. Governador Rondon Pacheco, 1.280
34 3235 9999
Marlão
Bar e Restaurante
Av. Rondon Pacheco, 3775
34 3231-3222
Mc Donald's
Av. Rondon Pacheco, 1311
34 3237 5440
Pizzaria Porto Alegre
Av. Rondon Pacheco, 3623
34 3231-3003
Santa Chiara Restaurante
Cozinha Internacional
Av. Rondon Pacheco, 3.500
34 3230 9024
Semáforo
Lanchonete
Av. Rondon Pacheco, 3215
34 3234 3337

Cuisine Itinerary
Av. João Naves de Ávila
Barolo Italian Dressing
Cozinha Italiana e Internacional
Av. João Naves de Ávila 1.331,
Center Shopping
34 3210 1004
Churrascaria Chimarrão
Av. Joao Naves De Ávila, 790
34 3236-6329
Churrascaria Pim Grill
Av. João Naves de Ávila, 3485
34 3236-8666
Churrascaria Tropeiro
Av. João Naves de Ávila, 1374
34 3236-3602
Grand China
Cozinha Chinesa
Av. João Naves de Ávila, 160
34 3236-2226

Restaurante Sabor da Roca
Praça/Clarimundo Carneiro, 65
34 3235-6327
Porteira da Serra
BR 050 - KM 34 – Araguari
34 3246-8770

ROTEIRO
GASTRONÔMICO
COMIDA DE
BUTECO
Cuisine Itinerary
Pub Grub

Bar Do Titõe
Praca Cicero Macedo, 50
34 9961-3820
Bar Butekão
Rua Benjamin Constant, 519
Aparecida
(34) 9991-3228

Maxi Sushi
Comida Japonesa
Av. João Naves de Ávila, 1.331, Center
Shopping,
34 3210-6882

Bar do Betão
Av. João Pinheiro, 263
Centro
34 3236-9130

Pizzaria Brunela
Av. João Naves de Ávila, 654
34 3235-2410

Bar do Cidão
Av. Dr. Mizael Rodrigues Castro, 463
Santa Mônica
34 3219-8762

O ‘Máximos Pasteis
Av. João Naves de Ávila, 1.441
34 3219-2321

Roteiro
GASTRONÔMICO
Cozinha Mineira
Cuisine Itinerary
Cozinha Mineira

Centro Cultural Fogão de Minas
Praça Minas Gerais, 193,
Dona Zulmira
34 3238-4020

Bar do Carlinho
Rua Costa Pereira, 159
Bom Jesus
34 3217-5868
Segunda a Sábado 17h à 0h
Bar do Dudu
Rua Rafael Rinaldi, 1610
Martins
34 3234 -7044
Bar do Mercado
Rua Olegário Maciel 255, Box 2
Centro
34 3217-5409
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Bildeiras Bar
Av. Marciano de Avila, 269
Bom Jesus
34 3213-8485
Boteco Toque de Bola
Av. Araguari, 861
Martins
34 3081-7348 / 8202-0327
Gil Bar
Av. Aspirante Mega, 1207
Jaraguá
34 3217-2317
Mãozinha Espetinhos
Av. Manoel dos Santos, 261
Santa Maria
34 3347-5925 / 8193-0211
Mussa Petisqueira
Av. Maestro Villa Lobos, 355 Tubalina
34 32243743 / 8847-3752
Othello
Avenida Segismundo Pereira, 169 Santa Mônica
34 3014-3028
Saideira
Av. Princesa Izabel, 816 Tabajaras
34 3224-7076 | 3223-2725
Skinão
Av. Joao XXIII, 376 –
Saraiva
34 3235-9267
Spettos
Av. Getúlio Vargas, 1425 Centro
34 3224-1515
Tokaia Bar
Av. Brasil, 1449 Aparecida
34 3219-5097
Xega
Av. Amazonas, 915 - Brasil
34 9199-9816 / 9119-9716

OUTRAS
SUGESTÕES
Other Suggestions

Açaí da Terra
Açaí e Lanches
Avenida Liberdade, 285 Morada da Colina
34 3214-5080
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Água Doce Cachaçaria
Cozinha Brasileira
Av. Francisco Galassi, 1.140,
Morada da Colina
34 3229-2932
All Vita
Cozinha Saudável
Av. Francisco Galassi, 1250 Morada da Colina
34 3214-6505
Bar dos Morenos
Bar e Espetinhos
Rua Salvador, 555 –
Aparecida
34 3232-4472
Bar e Restaurante Panela Cheia
Cozinha Brasileira
Av. Airton Borges da Silva, 35 –
Industrial
34 3212-1279
Belvedere Choperia
Bar e Choperia
Praça Rita Ferreira Huguiney, 95
Jaraguá
34 3238-3727
Cachaçaria do Dedé
Cozinha Brasileira
Av. Paulo Gracindo, 15
Morada da Colina Uberlândia Shopping
34 3225-6200
Casa das Tortas
Doces e Salgados
Av. Francisco Galassi, 1.140 Morada da Colina
34 3223-3096 / 3087.7196
Castelli Friends e Food
Cozinha Internacional
Av. Paulo Gracindo, 15
Morada da Colina Uberlândia Shopping
34 3225 4488
Cervejaria Devassa
Av. Paulo Gracindo, 15,
Morada da Colina,
Uberlândia Shopping
34 3210-8328
CIA. Mineira de Chocolate
Av. Paulo Gracindo, 15, Lj 45, Piso 01,
Morada da Colina,
Uberlândia Shopping
34 3225-6468
Center Lanches
Av. Floriano Peixoto, 1.349
34 3235-4003
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Churrascaria Porto Alegre
Av. Afonso Pena, 3918
34 3232-9489
Décio Churrascaria Parada Bonita
Rodovia BR 365, Km 640, CP 1.195
34 3230-5100 / 3237-7520
Domino's Pizza
Pizzaria
Avenida Nicomedes Alves Santos, 1127
LJ 01 – Morada da Colina
34 3216-3030
Estância do Cupim
Cozinha Brasileira
Avenida Anselmo Alves Santos, 1000 –
Segismundo Pereira
34 3224-2111
Khaybar Restaurante
Cozinha Libanesa
Avenida Francisco Galassi, 990
34 3214-4442
La Barca Restaurante Buffet
Rua Dos Girassóis, 155 Cidade Jardim
34 3219-4048
Mandacaru Sabor do Nordeste
Cozinha Nordestina
Rua Godofredo Machado, 138 Roosevelt
4 3087-8518
Pistachios Sorvetes
Av. Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 2.155,
Santa Mônica
34 3214-3560
Quintal da Dê
Cozinha Brasileira
Av. Francisco Galassi, 790 Morada da Colina
34 3225-7004
Sabiá Chopp
Bar e Choperia
Avenida Anselmo Alves Santos, 1750 Santa Mônica
34 3234-9613
Seo Chico
Choperia e Restaurante
Av. José Paes de Almeida, 1.055
34 3214-9572
Spettos
Bar e Restaurante
Avenida Getúlio Vargas, 1425 Centro
34 3224-1515

Acervo Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo
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TURISMO
de Negócios e Eventos
Business Tourism and Events
Uberlândia é a segunda cidade mais populosa do estado de Minas Gerais e atrai, cada vez mais, as atenções para o turismo de
negócios e eventos. De acordo com dados da International Congress and Convention Association - ICCA, entidade que gerencia
o maior e mais respeitado banco de dados de eventos do mundo, Uberlândia esta entre as cidades brasileiras que mais
recebem eventos internacionais.
A cada ano, Uberlândia recebe mais de 1 milhão de turistas que movimentam e incentivam o desenvolvimento econômico
local. Com uma infraestrutura completa de recepção, hospedagem, alimentação, comunicação e apoio logístico para eventos,
congressos, seminários e feiras, Uberlândia oferece uma gama de opções de espaços para todo o tipo de evento. A cidade,
reconhecida mundialmente por sua localização estratégica e baixo custo para a realização de eventos, conta ainda com uma
arena multiuso, um equipado estádio de futebol e centro de convenções que podem abrigar diversos eventos de todo o país.
Além de uma grande diversidade de hotéis e mais de 4.600 leitos, sendo 123, adaptados para pessoas com necessidades
especiais. Uberlândia conta ainda com a construção de novos empreendimentos hoteleiros que fomentarão ainda mais o
Turismo de Negócios na cidade.
Uberlândia is the second most populous city in the state of Minas Gerais and attracts more and more attention to
business tourism and events. According to data from the International Congress and Convention Association - ICCA, the entity
that manages the largest and most respected data bank for events in the world, Uberlândia is among the Brazilian cities that
receive the most international events.
Each year, Uberlândia receives more than 1 million tourists that agitate and stimulate local economic development. With a
complete infrastructure for reception, accommodation, food, communications and logistical support for events, conferences,
seminars and trade shows, Uberlândia offers a range of space options for every type of event. The city, known worldwide for
its strategic location and low cost for holding events, also has a multi-purpose arena, a fully equipped football stadium and a
convention center that can host various events from all over the country. In addition it has a wide range of hotels and over
4.669 beds, 123 adapted for people with special needs. Uberlandia also can count on the construction of new hotel projects
which further encourage Business Tourism in the city.
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Segundo a Associação Brasileira e Empresas de Eventos
- ABEOC, o segmento de turismo de negócios e eventos
movimenta cerca de US$ 4 trilhões por ano no mundo.
No Brasil, o setor engloba uma média de 80 milhões de
participantes por ano, em 300 mil eventos e 160 grandes feiras
- o que movimenta mais de 50 setores da economia.
De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo
de Uberlândia, 5,5% dos empregos de Uberlândia estão
ligados ao trade turístico. O turismo de negócios depende,
essencialmente, do desenvolvimento econômico da cidade e
isso faz com que Uberlândia acompanhe o fluxo e o
crescimento desse setor.
Para fomentar o turismo de negócio e eventos, a cidade conta
com o apoio do Uberlândia Convention & Visitors Bureau UC&VB, entidade sem fins lucrativos, fundada pela união da
Prefeitura Municipal de Uberlândia com a iniciativa privada.
O UC&VB atua na captação, planejamento, promoção, geração
e apoio aos eventos da cidade, com o intuito de aumentar o
fluxo turístico e promover o desenvolvimento econômico e
social da cidade.

According to the Brazilian Association of Business Events - ABEOC, the segment of business tourism and events handles
about $ 4 trillion per year worldwide. In Brazil, the sector includes an average of 80 million participants a year, 300,000 events
and 160 major fairs - which involves more than 50 sectors of the economy.
According to the Department of Development and Tourism of Uberlândia, 5.5% of jobs in Uberlândia are linked to the tourist
trade. Business tourism depends essentially on the city’s economic development and this makes Uberlândia accompany the flow
and growth of this sector.
To foster business tourism and events, the city has the support of the Uberlândia Convention & Visitors Bureau - UC&VB,
a nonprofit organization, founded by the union of the Municipality of Uberlândia with the private sector. UC&VB works in
attracting, planning, promoting, generating and supporting events for the city, in order to increase the tourist flow and promote
the economic and social development of the city.
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para eventos
Venues For Events
Uberlândia é uma cidade que reúne um conjunto de espaços para eventos de todos os
portes e modalidade de negócios, além de serviços de qualidade, sem os transtornos de
ser realizado em um grande centro. Se a proposta do evento é acontecer em um lugar que
consegue reunir facilidade de acesso e deslocamento, espaços e serviços de qualidade a
preços competitivos, em um lugar agradável e hospitaleiro, com certeza Uberlândia é a
cidade ideal.
Uberlândia is a city that brings together a set of venues for events of all sizes and
business modalities, as well as quality services, without the inconvenience of being held
in a major center. If the proposal is that the event is to take place in a place that can bring
together ease of access and movement, venues and quality services at competitive prices
in a friendly and hospitable place, for sure Uberlândia is the ideal city.
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ESPAÇOS PARA
EVENTOS DE
NEGÓCIOS E SOCIAIS
Venues for business and social events

CLUB

Avenida João Naves de Ávila, 2300
Saraiva
(34) 3305-5307
luisachioato@gmail.com
facebook.com/baladaclububerlandia

ociado
Ass

UCVB

Desenvolvido com requinte e bom gosto, o Balada Club oferece uma completa gama de serviços para abrilhantar
ainda mais o seu evento.
Com 5 ambientes independentes, dotados de toda estrutura necessária para satisfazer as mais variadas demandas de eventos
para até 800 pessoas, o Balada Club é o espaço ideal para a realização do seu evento na cidade de Uberlândia. O Balada
Club apresenta-se também como a melhor opção para jantares, confraternizações, lançamentos e todos os demais eventos
culturais e sociais de grandes congressos, feiras e convenções entre outros.
Developed with refinement and good taste, the Balada Club offers a full range of services to further enhance your event.
With 5 separate rooms, equipped with all the necessary structure to meet the most varied demands of events for up to 800
people, the Balada Club is the ideal venue for promoting your event in Uberlândia. The Balada Club also presents itself as
the best option for dinners, social gatherings, launchings and all cultural and social aspects of large congresses, fairs and
conventions among others.
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Rua Lidomira Borges do Nascimento, 6000
Shopping Park
(34) 3224-5300
contato@castellionline.com.br
www.casttelionline.com.br

ociado
Ass

UCVB

Castelli Hall
Considerada uma das estruturas mais modernas construídas no país, reconhecido por sua beleza clássica que oferece um ambiente
agradável e familiar, o Castelli Hall apresenta solução na viabilização de seus eventos. Seja 50 ou 5.200 pessoas criamos o espaço para
você fazer a festa.Possui palco com entrada independente, 2 camarins e jardim aberto – o Boullevard Hall.
Castelli Master
Além da área física ampla e versátil, o Castelli Master possui uma estrutura moderna e única para a realização de grandes
eventos. Com capacidade para 8.200 convidados em pé, auditório para 6.000 ou 4.000 muito bem acomodadas, possui
4 camarins, acústica perfeita, climatização total e traz como diferencial: o palco móvel.
A mega estrutura projetada com o que há de mais avançado e moderno no mercado nomeia o salão Castelli Master como um
dos mais amplos e confortáveis salões de festa do Brasil, permitindo assim que realizemos grandes conquistas como as suas!
Reunindo tudo isso a requinte, sofisticação e bom gosto a Castelli acredita ter a melhor receita para o sucesso do seu evento!
Castelli Hall
Considered to be one of the most modern structures built in the country, it is recognized for its classic beauty that offers a
pleasant and familiar environment. Castelli Hall presents the solution as to the viability of its events. Be they 50 or 5,200 people
we created the space for you to have a party. There is a stage with a separate entrance, 2 dressing rooms and open garden - the
Boullevard Hall.
Castelli Master
In addition to the large and versatile physical area, the Castelli Master has a modern and unique structure for holding major
events. With a capacity for 8,200 guests standing, an auditorium for 6,000 or 4,000 comfortably accommodated, it has 4
dressing rooms, perfect acoustics, full air conditioning and has as added advantage: the mobile stage. The mega structure
designed with what is most advanced and modern in the market marks Castelli Master hall as one of the most spacious and
comfortable ballrooms in Brazil, allowing us to accomplish great achievements such as yours! Adding all this to the refinement,
sophistication and good taste, Castelli believes that it has the best recipe for the success of your event!
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Rua Bernardo Sayão, 203
Custódio Pereira
(34) 3212-5451
agenciadeformatura.udi@hotmail.com
www.egypthall.com

ociado
Ass

UCVB

Organizamos eventos de 100 a 1300 pessoas.
Contamos com o buffet completo e artigos de decoração,
13 lustres fixos, jardim de inverno, elevador e uma linda escada que deixará seu cerimonial ainda mais emocionante.
We organize events for 100 to 1,300 people. We have a full buffet and furnishings,
13 fixed chandeliers, winter garden, elevator and a beautiful staircase that will leave your ceremonial even more exciting.
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Praça Rui Barbosa, 8
Centro
(34) 3238-8880 / (34) 9188 3870

ociado
Ass

nashpub@gmail.com
www.nashpub.com.br

UCVB

Casa de Shows com capacidade para 600 pessoas, trazendo ao público um espaço requintado com Scoth Bar, e um local para
realização de shows com palco de led, iluminação moderna e amplo bar, além de camarotes e lounges para maior conforto de
nossos clientes, a Casa tem uma agenda de quinta a sábado.
Music venue with capacity for 600 people, bringing the public a refined space with Scoth Bar, and a place for shows with
LED stage, modern lighting and ample bar, plus cabins and lounges for greater comfort of our customers. The house is open from
Thursday to Saturday.
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Av. Lidomira Borges do Nascimento, 2.005
Shopping Park
(34) 3221-5400

ociado
Ass

marketing@palaciodecristal.com.br,
www.palaciodecristal.com.br

UCVB

O Palácio de Cristal está há quase 25 anos realizando os melhores eventos em Uberlândia e região. Rodrigo Magalhães Carneiro,
diretor da empresa, é referência nacional no ramo de decoração e líder no segmento de eventos de alto nível. A empresa
se destaca por seu profissionalismo, estilo e excelência no atendimento. Aqui todos os eventos são elaborados de forma
personalizada e exclusiva evidenciando o perfil dos clientes. Nosso objetivo é proporcionar experiências únicas aos nossos
clientes ao promover eventos inigualáveis, inovando com respeito, bom gosto e humildade, primando sempre pela qualidade
dos serviços e produtos oferecidos. Hoje, o Palácio de Cristal está instalado em uma área com mais de 53.000m²,
com possibilidades de expansão em um futuro próximo. Nosso novo centro de convenções, que será inaugurado em 2015,
terá 13.293,16m² de área construída, com possibilidade de realização de 13 eventos simultâneos e independentes. Nossa
estrutura estará preparada para atender com excelência congressos, feiras comerciais, exposições, leilões e convenções.
Temos total infraestrutura de cozinha, banheiros, palco, camarins e unidade cenográfica com profissionais treinados e
capacitados para atender todas as exigências de nossos clientes. Conheça um pouco do Palácio de Cristal no site
www.palaciodecristal.com.br e agende sua visita para ver in loco nossa estrutura.
The Palácio de Cristal has been putting on the best events in Uberlândia and region for almost 25 years. Rodrigo
Magalhaes Carneiro, director of the company, is a national reference in the decoration industry and leader in the segment of
high-level events. The company stands out for its professionalism, style and service excellence. Here all events are prepared
in a personalized and unique manner, paying special attention to the profile of the customers. Our goal is to provide unique
experiences to our customers promoting events which are unparalleled, innovating with respect, good taste and humility, always
striving for quality as to services and products offered.
Today, the Palácio de Cristal is installed in an area with more than 53.000m², with potential to expand in the near future. Our
new convention center, which will open in 2015, will have 13,293.16m² of built area, with the possibility of carrying out 13
simultaneous and independent events. Our structure is prepared to meet with the excellence expected by congresses, trade fairs,
exhibitions, auctions and conventions. We have complete infrastructure as to kitchen, restrooms, stage, dressing rooms and
scenic unit with trained and qualified professionals to meet all the requirements of our customers. Get to know a little of the
Palácio de Cristal on the site - www.palaciodecristal.com.br and schedule your visit to see our structure on-site.
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BR 365 km 631
Tocantins
(34) 3210-9409

ociado
Ass

thefarmeventos@outlook.com
www.thefarmeventos.com.br

UCVB

Uma fazenda dentro da cidade com 130.000m², salão de festa, coberto e climatizado, pé direito de 8 metros de altura, com
capacidade para receber até 1900 pessoas. O The Farm oferece uma estrutura clean, moderna e diferenciada para clientes
exigentes que querem fazer seu evento em um lugar com natureza abundante, plantas ornamentais, palmeiras e bambus,
dando ao local o privilegio de possuir uma vegetação nativa e a melhor estrutura em quatro ambientes para melhor
atender você!
A farm within the city limits with 130.000m², ballroom, covered and air-conditioned, with ceiling height of 8 feet, and
capacity for up to 1,900 people. The Farm offers a clean, modern and differentiated structure for demanding customers who
want to have their event in a place with abundant nature, ornamental plants, palms and bamboos, giving the place the privilege
of having native vegetation and the best structure in four environments to better serve you!
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Rua Sibipiruna, 663
Panorama
(34) 3225-3129 / 9232-1900 / 9643-0900

ociado
Ass

vilafelizfestaseeventos@gmail.com
www.vilafelizfestaseeventos.com.br

UCVB

A Vila Feliz Festas e Eventos é o local ideal para a realização de reuniões, palestras, convenções, dinâmicas, treinamentos
e confraternizações com toda infraestrutura para o sucesso de seu evento corporativo. O diferencial do local é a completa
infraestrutura que propiciam a realização de programas e dinâmicas, unindo a vivência ao ar livre com as atividades diárias
de uma empresa. A união destes dois estilos tornam o trabalho mais rico e proveitoso.
Salão Principal “Varanda”
Formato em Auditório: 160/180 pessoas sentadas / Espaço: 155m². Com iluminação e sonorização convencionais
Salão Anexo
Formato em Auditório: 60 em cadeiras / Espaço: 44m², Ar condicionado e iluminação e sonorização convencionais.
Espaço Extra
Piscina com quiosque, playground com casinha da árvore e casinha de boneca, Churrasqueira, Fogão a lenha.
Vila Feliz Festas e Eventos is the ideal place for meetings, conferences, conventions, dynamics, training and get together
with all the infrastructure for the success of your corporate event. The differential of the location is the complete infrastructure
that promotes the implementation of programs and dynamics, combining the experience of the outdoors with the daily activities
of a company. The union of these two styles makes ones work richer and most profitable.
Main Hall “Varanda”
Auditorium in shape: 160/180 people seated. Area: 155m² With light and conventional sound system.
Annex Hall
Auditorium in shape: 60 chairs. Area: 44m², Air conditioning and lighting and conventional sound system.
Extra space
Swimming pool with kiosk, playground with tree house and doll’s house, barbecue and wood burning stove.
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espaço para
eventos NÃO
ASSOCIADOS

Venues for business not Associated
ACRÓPOLE
Rua José Rezende, 4090
Custódio Pereira
(34) -3211-4000 / (34) 3211-4000
acropole@acropoleonline.com.br
www.acropoleonline.com.br
Alugarte
Avenida Cesário Alvim, 2877
Bairro Brasil
(34) 3232 9701/ (34 ) 9192 6843
alugartefestas@hotmail.com

Odisseia Eventos
Avenida Imbaúbas, 2120
Chácaras Tubalina
(34) 9177-7640
Parnassus
Av. do Prata, 1643
Chácaras Bonanza
(34) 3219- 4456
contato@parnassus.com.br
www.parnassus.com.br

Apoteose Festas e Eventos
Rua Botafogo, 315
Maracanã
(34) 3236 -5194 / (34) 3084-7661
www.apoteosefestas.com.br

Villa Alvim Eventos
Rua Pio XII, 400 B
Jardin Ozanan
(34) 3222-5555 / (34) 9655-5599
Villaalvim-villaalvim@villaalvim.com.br
www.villaalvim.com.br

Bora Bora Festas e Eventos
Avenida Rio Mississipi, 1230
Jardim Europa
(34) 3083 5039 / (34) 8877 4400 / (34) 9165 7745
contato@boraboraeventos.com.br
www.boraboraeventos.com.br

Chácara Green Hall
Rua Jacarepaguá, 585
Chácaras Tubalina
(34) 3226-6031 / (34) 8882-6031
chacaragreenhall@hotmail.com

CASA BLANCA
Rua Francisco Galassi, 1490
Morada da Colina
(34) 3223-5900
contato@casablancasalaodefestas.com.br
Chácara Flamboyant
Rua Sibipiruna, 1080
Chácaras Panorama
(34) 3225-3300
www.chacaraflamboyant.blogspot.com.br
DAMACENO
Rua Anselmo Alves, 1280
(34) 3230 3230
damaceno@damaceno.com.br

GOLDEN HALL
Rua Carmo Gifoni, 481
Martins
(34) 9140-3867
The Place
Avenida Getúlio Vargas, 1940
Daniel Fonseca
(34)3219-0215 / (34)3236-7171/ (34)9167-0380
Contato@leartebuffet.com.br , leartbuffet@yahoo.com.br
www.leartebuffet.com.br
UBERLÂNDIA CLUBE
Rua Santos Dumont, 517
Centro
(34) 3236-7118 / (34) 3236-4118
www.uberlandiaclube.com.br

Espaço Luz Salão de Festas
Av. Monsenhor Eduardo, 700
Bom Jesus
(34) 9794-2727
Email: espacoluz@hotmail.com
www.festasespacoluz.com.br
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Entidades com
espaço para eventos
Entities with space for events

Av. Vasconcelos Costa, 1.500, 33
Martins – Uberlândia/MG - CEP: 38.400-452.
(34) 3239-1500
secretaria@aciub.com.br
www.aciub.com.br

ociado
Ass

UCVB

A Associação oferece inúmeros produtos para o empresário uberlandense, e entre eles se encontra o Aciub Salas, que oferece
infraestrutura de qualidade para discussões politicas, empresariais, e até técnico-cientificas, além de treinamentos, palestras
e workshops. O espaço mais utilizado da Aciub é o auditório, que tem uma área total de 90 m² e capacidade para 120 pessoas,
possui ar-condicionado central, sistema de sonorização, DVD, microfone sem fio, Flip Chart, telão de projeção automático (bem
como o operador de equipamento), data show e hall para coffee break. Entretanto, Aciub Salas ainda disponibiliza mais um
mini-auditório com capacidade para 60 pessoas e mais quatro salas com capacidade que variam entre 15 a 40 pessoas.
The Association offers numerous products for the Uberlandian entrepreneur, and among them are the Aciub Rooms,
offering quality infrastructure for discussions, be they political, business or even technical and scientific, and for training, lectures
and workshops. The most used space of Aciub is the auditorium, which has a total area of 90m² and a capacity for 120 people. It
has central air conditioning, sound system, DVD, wireless microphone, Flip Chart, automatic projection screen (with equipment
operator), data show hall for coffee break. However, Aciub Rooms can also make another mini-auditorium available with
capacity for 60 people and another four rooms with capacity ranging from 15 to 40 people.
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Av. Belo Horizonte, 1.290
Uberlândia/MG - CEP: 38.400-454.
(34) 3239-3400

ociado
Ass

atendimento@cdludi.org.br
www.cdludi.org.br

UCVB

O espaço para eventos, CDL Convenções, faz parte do acervo arquitetônico de Uberlândia e, com certeza, é um projeto ícone
embelezando a paisagem urbana. Possuímos uma moderna estrutura para a realização de diversos eventos como conferências,
congressos, feiras, exposições, palestras, seminários, dentre outros. O mesmo contempla em seu interior um auditório com
poltronas atendendo os conceitos de conforto e ergonomia, sendo, algumas delas especiais para melhor acomodação das
pessoas, piso panorâmico permitindo capacidade de visualização do palco. Além disso é revestido com material acústico nas
paredes, teto e piso, ar condicionado central e cabine de som com controle de iluminação. O espaço conta com um telão com
controle remoto além de internet wireless (wi-fi) em todos os recintos e um camarim para receber o palestrante de forma a
permitir seu acesso às instalações com entrada independente, além de acesso ao palco pela porta lateral.
Amplo e agradável com área de 522 m2, o Foyer é um ambiente climatizado com capacidade para acolher até 350 pessoas
sentadas utilizando-se a área externa. Possui espaço verde externo que permite aos fumantes um ambiente apropriado para
degustação. Os jardins com plantas artificiais e o painel colorido fazem parte do ambiente interno compondo com a decoração
e ilustrando a trajetória do movimento lojista.
O CDL Convenções, possui banheiros com acesso à pessoas de necessidades especiais além de uma cozinha de apoio com
área exclusiva para fornecedores. O espaço conta ainda uma sala executiva de apoio, onde seu acesso é somente por escadas,
climatizada, com capacidade de até 70 pessoas, apropriada para reuniões, treinamentos, estúdio de fotografia ou sala
de imprensa.
The area for events, CDL Convention, is part of the architectural heritage of Uberlândia and, with certainty, is an icon
project beautifying the urban landscape. We have a modern framework for the implementation of various events such as
conferences, congresses, fairs, exhibitions, lectures, seminars, among others. The same has within an auditorium with seating
attending such concepts as comfort and ergonomics, and some of them are special so as to better accommodate people, a
panoramic floor allowing one to view the stage. It is also lined with acoustic material on the walls, ceiling and floor, having
central air conditioning and sound booth with lighting control. The area has a large screen with remote control plus wireless
internet (wi-fi) in all places and a dressing room to receive the speaker so as to allow access to facilities with separate entrance,
as well as access to the stage through the side door.
Large and pleasant with an area of 522 m2, the Foyer is an air-conditioned room with a capacity for up to 350 people seated
using the outdoor area. It has an external green area that allows smokers to have a suitable environment for same. The gardens
with plants and colorful panel are part of the internal environment combining with the decor and illustrating the trajectory of
the shopkeeper’s movement.
CDL Convention has restrooms with access for people with special needs as well as a support kitchen with exclusive area for
suppliers. The space also has an executive room for support, where access is by stairs only, acclimatized, with capacity for up to
70 people, suitable for meetings, trainings, photo studio or media room.
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Av. Rondon Pacheco, 2.100
Vigilato Pereira
(34) 3230-5200

ociado
Ass

regional-vp@fiemg.com.br
www7.fiemg.com.br/regionais/vale-do-paranaiba

UCVB

A FIEMG Regional Vale do Paranaíba possui uma infraestrutura completa para realização de eventos, palestras. oficinas,
workshops e reuniões estratégicas. Contando com seis salas bem equipadas, o empresário encontra conforto e comodidade,
além de fácil acesso ao local, que se encontra na região central de Uberlândia/MG, em uma das avenidas mais conhecidas
da cidade, a Rondon Pacheco.
Sala VIP Menor: voltada para a realização de encontros de negócios e tomada de decisões, a sala VIP Menor comporta dez
participantes. Possui em seu interior uma mesa de reunião com dez poltronas, ar condicionado e tomadas de 110-220 volts.
Sala VIP Maior: sala para reuniões para até quatorze participantes. Mesa de reunião com quatorze poltronas, ar condicionado,
tomadas 110-220 volts. Recomendada para encontros de negócios com grande interatividade entre os participantes.
Sala SUCUPIRA: o ambiente é formatado para seguir o padrão de salas de aulas, ou seja, o local é reservado para utilização de
treinamentos, palestras, oficinas e aulas. Possui 35 cadeiras com braço (móvel), telão, ar condicionado, tomadas 110-220 volts,
TV, uma mesa redonda para apoio, um flip chart, um data show fixo no teto.
Sala SOUZA CRUZ: visando acomodar mais pessoas, a Souza Cruz também foi organizada em formato de sala de aula.
Compondo 50 cadeiras com braços (móvel), telão, ar condicionado, tomadas 110-220 volts, TV e duas mesas redondas na cor
preta, um quadro branco, um data show fixo no teto, a sala é ideal para aulas, treinamentos, palestras e videoconferência.
Auditório ROBSON BRAGA: São 173 cadeiras, palco, telão, sistema de som, ar condicionado, tomadas 110-220 volts, uma
tribuna, um mastro contendo quatro bandeiras e um data show fixo no teto. Tudo isso para tornar sua palestra, seminário ou
workshop inesquecível para os participantes.
Espaço LUIZ CARLOS: Ambientado em um espaço vasto com capacidade para 100 pessoas, e ideal para coquetéis e jantares, o
espaço oferece inúmeras opções de personalização, basta ter criatividade. Possui três aparelhos de ar condicionado e um palco
pequeno móvel. É recomendado para coffee-breaks, jantares e coquetéis.
A FIEMG Regional Vale do Paranaíba has a complete infrastructure for events, lectures, workshops and strategic
meetings. Counting on six well-equipped rooms, the entrepreneur finds comfort and convenience, plus easy access to the area,
which is in the central region of Uberlândia / MG, on one of the best known avenues of the city, Av. Rondon Pacheco.
Smaller VIP Room: focused on conducting business and decision-making meetings, the Smaller VIP room holds ten participants.
It has a conference table with ten seats, air conditioning and outlets with 110-220 volts.
Larger VIP Room for meetings of up to fourteen participants. Meeting table with fourteen chairs, air conditioning, outlets with
110-220 volts. Recommended for business meetings with great interactivity between participants
SUCUPIRA Room: the environment is formatted to follow the pattern of classrooms, that is, the area is reserved for use in
training, lectures, workshops and classes. It has 35 chairs with arm rests (mobile), screen, air conditioning, outlets with 110-220
volts, TV, a round table for support, a flip chart, a data show fixed to the ceiling.
SOUZA CRUZ Room: to accommodate more people, Souza Cruz Room was also organized in the classroom format. Composing
of 50 chairs with arm rests (mobile), screen, air conditioning, outlets with 110-220 volts, TV and two round tables in black, a
white board, a date show fixed to the ceiling, the room is ideal for classes, training, lectures and video conferencing.
ROBSON BRAGA Auditorium: has 173 chairs, stage, screen, sound system, air conditioning, outlets with 110-220 volts,
a tribune, a mast with four flags and a date show fixed to the ceiling. All this to make your lecture, seminar or workshop
memorable for the participants.
LUIZ CARLOS Area: Set in a vast space for up to 100 people and ideal for cocktails and dinner, the area offers numerous
customization options, just be creative. It has three air conditioning units and a mobile small stage. It is recommended for
coffee breaks, dinner and cocktails.
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Rua Norita, 222
Dona Zulmira
(34) 3217-8271

ociado
Ass

secretaria@fmms.com.br
www.fmms.com.br

UCVB

O Salão de Convenções Manoel dos Santos é um espaço planejado, atende aos padrões de acessibilidade, destinado
à realização de eventos empresariais e celebrações sociais, como casamentos, aniversários e confraternizações.
Pensando em maior conforto e bem estar de todos, o salão de festas dispõe de um ambiente totalmente climatizado.
O Salão de Convenções possui capacidade máxima para 380 convidados.
O Salão foi desenvolvido para proporcionar excelência aos seus clientes. Possui 250 cadeiras, 50 mesas, cozinha totalmente
equipada, amplos sanitários e palco para atuações.
The Manoel dos Santos Convention Hall is a planned area, meeting accessibility standards, intended for the organization
of business events and social celebrations such as weddings, birthdays and gatherings.
Thinking of greater comfort and well being of all, the ballroom features a fully air-conditioned environment.
The Convention Hall has a capacity for 380 guests.
The Hall was developed to provide excellence for its customers. It has 250 chairs, 50 tables, fully equipped kitchen, ample
restrooms and stage for performances

72

GUIA DO PROMOTOR DE EVENTOS Promoter’s Guide for Events

Av. Rondon Pacheco, 980
Bairro Copacabana
(34) 3234-5555

ociado
Ass

presidencia@oabuberlandia.org.br
www.oabuberlandia.org.br

UCVB

A sede da OAB Uberlândia conta com um amplo espaço para atendimento aos advogados, salas de reuniões, biblioteca, salas de
atendimento da Caixa de assistência dos advogados, além do espaço administrativo.
No pavimento superior a sede da OAB abriga um amplo e confortável auditório com capacidade para 224 pessoas, totalmente
equipado. Além de hall, sala de reuniões, cozinha de apoio e banheiros.
The headquarters of OAB Uberlandia has ample space to cater to lawyers, meeting rooms, library, rooms for attending
lawyers assistance fund, in addition to administrative space.
Upstairs in the OAB headquarters is a spacious and comfortable auditorium with capacity for 224 people, fully equipped. In
addition there are the hall, meeting room, support kitchen and restrooms.
.
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Av. Belo Horizonte, 525
Martins
(34) 3235-0688 /(34) 3235-0082

ociado
Ass

uberlandia@mg.senac.br
www.mg.senac.br

UCVB

Na unidade matriz do Senac em Uberlândia, localizada à Avenida Belo Horizonte, 525, bairro Martins, dispõe de um auditório
com capacidade para atender até 180 pessoas.
Dentre os eventos realizados estão palestras em diversas áreas em parceria com o Sindicato do Comércio e Sebrae MG; ações
ligadas ao turismo, saúde, beleza, capacitação e outras atividades corporativas como Semana da Mulher, Dia da Biblioteca e
centenas de formaturas. Conhecidos eventos como a Rodada de Negócios e o Encontro de Contabilista também integram a
agenda do auditório do Senac.
Autoridades como prefeitos, deputados, presidentes de entidades e federações conhecem a estrutura deste complexo social,
conceituado como moderno e composto de toda estrutura tecnológica.
In the Senac headquarters in Uberlândia, located on Avenida Belo Horizonte, 525, Bairro Martins, there is an auditorium
with capacity for up to 180 people.
Among the events held are lectures in several areas in partnership with the Trade Union for Trade and SEBRAE MG; actions
related to tourism, health, beauty, training and other corporate activities such as Women’s Week, Library Day and hundreds
of graduations. Well known events such as the Business Roundtable and the Accountant Meeting are also part of the SENAC
auditorium agenda.
Authorities such as mayors, deputies, presidents of entities and federations know the structure of this social complex,
conceptualized as being modern and having complete technological structure.
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Rua Benjamin Constant, 844
Nossa Senhora Aparecida
(34) 3304-1200
www.sescmg.com.br

ociado
Ass

UCVB

Polo estratégico do Triângulo Mineiro, Uberlândia conta com uma unidade de serviços do Sesc, com atividades nas áreas de
cultura, esporte, lazer, saúde, educação, turismo e assistência. Com o objetivo de proporcionar alternativas de bem estar aos
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e população em geral, a unidade conta com quadras
poliesportivas, piscina, galeria de arte, restaurante, biblioteca e academia. A programação inclui atividades de odontologia,
acupuntura, nutrição e educação em saúde. Há também cursos de idiomas, aulas de informática e o Projeto Habilidades de
Estudo (PHE), com acompanhamento para crianças de escolas públicas. A Escola de Esportes, com diversas modalidades;
e os eventos na área de recreação e esportiva, como as corridas de rua, os passeios ciclísticos e as ruas de lazer também
integram o rol de serviços. Os cursos nas áreas de dança e música; as exposições e espetáculos somam-se a esse cenário
de democratização do acesso à cultura. Na área da assistência, iniciativas para crianças, jovens e idosos, assim como ações
comunitárias. Já o Turismo Social oferece excursões para vários destinos do Brasil e do mundo, com saídas da própria unidade.
Além dessa ampla atuação, o Sesc, por meio do Programa Mesa Brasil, que conta com uma unidade em Uberlândia, lidera uma
rede de arrecadação e doação de alimentos. Juntamente com ações educativas na área da segurança alimentar e do combate
ao desperdício, a entidade contribui para um mundo melhor e mais sustentável. Saiba mais em www.sescmg.com.br.
Uberlandia, being a strategic center of the Triangulo Mineiro, has a SESC service unit, with activities in the areas of
culture, sport, leisure, health, education, tourism and assistance. With the purpose of offering alternative welfare to the workers
in the goods, services and tourism trade, their dependents and the general population, the unit has sports courts, swimming
pool, art gallery, restaurant, library and gym. The program includes activities in dentistry, acupuncture, nutrition and education
in health. There are also language courses, computer classes and a Skill Study Project (PHE), with monitoring for public school
children. The Sports School, with different modalities; and events in the area of recreation and sports, such as road races, the
bike rides and street events are also part of the list of services. The courses in dance and music; the exhibits and shows add to
this scenario in making culture accessible to all. In the area of assistance there are initiatives for children, young and old, as
well as community actions. Social Tourism offers tours to various destinations in Brazil and the world, with departures from the
unit itself. As well as this broader initiative SESC, through the Programa Mesa Brasil (Brazil Table Program), which has a unit in
Uberlandia, heads a food collection and donation network. Along with educational activities in the area of food safety and the
fight against waste, the entity contributes to a better and more sustainable world. Learn more at www.sescmg.com.br.
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Rua Nova Ponte, 500
Jardim Gravatás
(34) 3230-4800
www.fiemg.com.br

ociado
Ass

UCVB

Dispõe de ginásio coberto com três quadras, campo de futebol, campo de society, quadras de vôlei de praia, duas piscinas de
25m, pista de atletismo. O Sesi Gravatás possui sala de condicionamento físico e saunas, com tamanho necessário para atender
equipes de esportes coletivos. Possui dois restaurantes e cozinhas industriais. Dispõe de três salas de reunião com capacidade
de receber até 50 pessoas e possui uma grande área de estacionamento por toda instalação.
Esportes praticados: Atletismo, Natação, Futsal, Futebol, Basquete, Voleibol,
Áreas para treinamentos: pista de arremesso e lançamento, academia de musculação e fisioterapia.
SESI GRAVATAS offers indoor gym with three courts, soccer field, society field, beach volleyball courts, two 25m swimming
pools, running track. SESI Gravatás also has fitness room and saunas, large enough to meet the needs of sports teams. There are
two restaurants and industrial kitchens. Also on site are three meeting rooms with capacity to accommodate up to 50 people
and a large parking area throughout the installation.
Sports practiced: Athletics, Swimming, Indoor football /Futsal, Football, Basketball, Volleyball,
Training Areas: pitch and throw track, bodybuilding gym and physiotherapy.
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Avenida Generoso Mendonça, 4900
Jardim Europa
(34) 3230-2400 / 3230-2422
www.sestsenat.org.br

ociado
Ass

UCVB

O SEST SENAT Uberlândia conta com um auditório para até 150 pessoas, sala de aula com 25 lugares para treinamento e sala
personalizada para treinamentos de empresa e piscina semi olímpica.
SEST SENAT Uberlandia has an auditorium for 150 people, a classroom with 25 places for training and personalized room
for company training and a semi Olympic swimming pool.
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EVENTOS
AGROTÉCNICOS
Agro Technical Events

CAMARU

Av. Juracy Junqueira Rezende, 100
Pampulha
(34) 3292-8800 / (34) 3292-8830
camaru@camaru.org.br
www.camaru.org.br

Parque de Exposições Camaru
Inaugurado pelo Sindicato Rural de Uberlândia na década de 80, o Parque de Exposições Camaru é até hoje palco dos maiores
eventos de Uberlândia. Ao longo dos anos. O local passou a fazer parte da rotina da cidade e começou a ser chamado
carinhosamente pela população apenas de Camaru, sigla para Centro de Amostras e Aprendizagem Rural de Uberlândia.
Durante todo o ano o parque recebe inúmeras feiras e exposições especializadas, torneios e competições equestres, leilões de
gado e cavalos, atividades culturais, shows e treinamentos.
Com capacidade para receber mais de 40 mil pessoas simultaneamente, o parque localiza-se em uma área murada de 330 mil
metros quadrados na zona urbana de Uberlândia. O acesso rápido aos principais hotéis, restaurantes e centros comerciais é
apenas um de seus diferenciais. O espaço oferece ainda conforto e segurança para promotores de evento e público, com suas
ruas asfaltadas, estacionamento para 2 mil veículos e espaço gramado e/ou pavimentado para montagem de estandes.
Há infraestrutura para instalação de restaurante, pista de areia, pavilhões e baias para exposição de bovinos e equinos. A sede
administrativa da instituição possui auditório e hall com capacidade para receber até 400 pessoas. É oferecida também opção
de conexão wifi terceirizada em todos os setores.
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CAMARU EXHIBITION PARK
Opened by Uberlândia Rural Trade Union in the 80s, the Camaru Exhibition Park is even to this day stage for the biggest events
in Uberlândia. Over the years the area has became part of the city’s routine and began to be called affectionately by the
population only as Camaru, which stands for the “Center for Samples and Rural Education of Uberlândia”. Throughout the year
the park hosts numerous fairs and specialized exhibitions, tournaments and equestrian competitions, cattle and horse auctions,
cultural activities, shows and training.
With capacity for more than 40,000 people simultaneously, the park is located in an enclosed area of 330 thousand square
meters in the urban area of Uberlândia.
The quick access to the main hotels, restaurants and shopping centers is only one of its competitive edges. The area also offers
comfort and safety for promoters of events and the public, with paved streets, parking for 2.000 vehicles and lawn / or paved
area for setting up stands. There is infrastructure for restaurant installation, sand track, pavilions and exhibition stalls for cows
and horses. The administrative headquarters of the institution has an auditorium and hall with capacity for up to 400 people.
Outsourced wi-fi connection option is also offered in all sectors.
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ESPAÇOS
ESPORTIVOS
Sport Spaces

Completa Infraestrutura para Eventos Desportivos
Uberlândia está preparada para receber atletas com intuito de práticas esportivas, seja por lazer ou treinamento, bem como
para aqueles que vêm para competir em provas, campeonatos ou jogos.
A cidade possui Centros de Treinamentos Esportivos de excelência, com a mais alta tecnologia, preparados para receber os mais
exigentes eventos, capazes de proporcionar treinamento intensivo para diversas modalidades olímpicas e paraolímpicas, tais
como: Badminton, Ciclismo, Hipismo, Rugby, Triatlon, Natação, Basquete, Futebol, dentre outras.
Uberlândia e região possuem um grande potencial hídrico, o que favorece a prática de esportes náuticos, tais como:
Canoagem e Remo. Além das represas, contamos também com o Parque do Sabiá, que pode ser utilizado para a prática
de Esportes Náuticos.
Complete Infrastructure for Sporting Events
Uberlândia is ready to welcome athletes aiming to practice sports, whether it be for pleasure or training, as well as for those
who come to compete in trials, tournaments or games.
Uberlandia has Sports Training Centers of excellence with the highest technology, prepared to receive the most demanding
events, capable of providing intensive training for several Olympic and Paralympic sports such as Badminton, Cycling,
Equestrian, Rugby, Triathlon, Swimming , Basketball, Soccer, among others.
Uberlândia and region have a large water potential, which favors the practice of water sports such as canoeing and rowing.
In addition to the dams, we also have the Sabia Park, which can be used to practice Water Sports.

Acervo Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo
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Rodovia MGC, 455 – KM 9
Zona Rural – Uberlândia/MG
(34) 9248-4416 / (34) 7812-4772 / 956*7710
atendimento@arenarace.com.br
www.arenarace.com.br

ARENA RACE

ARENA RACE

Empreendimento moderno que conta com uma área de mais
de 768.000 metros quadrados, destinado à prática de esportes
automotivos como arrancada, manobras, drift, motocross, som
automotivo, circuito oval, jipes e outros. Também conta com
espaço para realização de feiras, shows e eventos.

Modalities:

Modalidades:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

A modern enterprise which has an area of over 768,000 square
meters, dedicated to the practice of motor sports such as drag
racing, maneuvers, drift, motocross, car audio, oval circuit,
jeeps and others. It also has space for fairs, shows and events

Pista de Arrancada para 201m e dimensões 600x16m Asfalto polimérico de alta qualidade e nivelamento
à laser;
Área para som automotivo;
Área ampla para Box;
Circuito oval de velocidade em terra de 12x400 metros
com curvas inclinadas em 12% e com tratamento para não
ter poeira (chamado dust killer);
2 pistas de Motocross (1 de treino e 1 de competição);
Espaço para manobras, kart ,automodelismo (off-road e
on-road), aeromodelismo;
Track day (Atualmente será feito através da ligação da
pista de arrancada com o espaço do som automotivo
+ o estacionamento. Desta maneira conseguimos fazer
traçados de aproximadamente 1500 metros).
Portaria com 14 entradas simultâneas de veículos;
Portaria com 4 entradas de serviço para veículos;
Estacionamento asfaltado de 20 mil m²;
Bilheteria com 12 posições;
40 sanitários de alvenaria (30 homens e 10 mulheres);
4 lanchonetes com 1 cozinha industrial;
5 lojas para locação e venda de acessórios.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drag racing track for 201m and dimensions of 600x16m –
high quality polymeric asphalt and leveling by laser;
Area for car audio;
Ample Box area;
Oval earthen speed circuit of 12x400 meters with banked
curves at 12% and treatment to prevent dust (called dust
killer);
2 motocross tracks (1 for training and 1 for competition);
Room for maneuvers, kart, model car (off-road and onroad), modal airplanes;
Trackday (Presently being carried out by joining the drag
strip to the car audio and parking space. In this way we
are able to have drags of about 1.500 meters).
Main entrance with 14 vehicle entrances at the same time;
Main entrance with 4 service entrances for vehicles;
Asphalted parking of 20.000m²;
Box office with 12 positions;
40 tiled restrooms (30 men and 10 women);
4 snack bars with 1 industrial kitchen;
5 shops for lease and sale of accessories.
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Rua Antônio Marquês Póvoa Júnior, 135
Vigilato Pereira
(34) 3257-9900
Site: www.cajuba.org.br

Fundado em 1964, o Cajubá Country Club, que ganhou esse nome por sugestão do sócio fundador Luciano Fonseca, desde o
início, teve como intuito ser um espaço família, onde as pessoas pudessem curtir juntas os momentos únicos de lazer, além de
ser um clube requintado. Inicialmente, foram colocadas 400 cotas à venda quando da fundação do Clube, que se esgotaram
logo nos primeiros 25 dias.
Com 50 anos de história, o Clube possui um amplo salão de festas, com pista de dança e que comporta aproximadamente 500
pessoas, além de disponibilizar serviço de buffet, sonorização e iluminação para cada tipo de evento contratado. Nesse espaço,
o próprio Cajubá costuma realizar noites dançantes, o tradicional réveillon e também happy hour com espaço suficiente para a
montagem de palco para apresentações musicais e teatrais.
O Cajubá oferece uma grande infraestrutura para a prática de esportes e também para a promoção de eventos esportivos. O
Clube possui piscina com seis raias para competição; ginásio poliesportivo com duas quadras e arquibancadas que acomodam
aproximadamente duas mil pessoas; um ginásio com três quadras para competição de peteca; duas quadras poliesportivas
descobertas; duas quadras de areias com espaço para a montagem de estrutura de arquibancada para 60 pessoas; campo de
futebol e society com espaço 300 pessoas assistirem as partidas em cadeiras e arquibancadas montadas e cinco quadras de
tênis com arquibancadas que comportam 400 admiradores do esporte.
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Cajubá Country Club founded in 1964, got its name at the suggestion of founding member Luciano Fonseca, who from the
beginning, had the intention of having a family space where people could enjoy together the unforgettable moments of leisure
as well as being a exquisite club. Initially, 400 shares were placed on sale for the foundation of the Club, which were sold out in
their first 25 days.
With 50 years of history, the Club has a large ballroom with dance floor and can hold approximately 500 people, in addition to
providing a buffet, sound and lighting for each type of event that may be contracted. In this space, the Cajubá itself usually holds
dance evenings, the traditional New Year’s Eve party and also happy hour with enough room for setting up a stage for musical
and theatrical presentations. Cajubá offers a great infrastructure for sports and also for the promotion of sporting events.
The Club has a swimming pool with six lanes for competition; multi-sport gym with two courts and stands that accommodate
about two thousand people; a gymnasium with three courts for badminton competitions; two outdoor multi-sport arenas; two
sand courts with space for the grandstand structure assembly for 60 people; football field and society field with space for 300
people to attend the games on chairs and stands and five tennis courts with stands that can hold 400 sporting enthusiasts.
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Praça Primo Crosara, 505,
Copacabana
(34) 3256-3100 / (34) 3256-3150
www.praiaclube.com.br

O Praia Clube é um verdadeiro patrimônio da
cidade de Uberlândia e região, sendo considerado
um dos maiores centros de recreação, social,
esportivo e ambiental da América Latina.
Com quase 80 anos de tradição, oferece uma
gigantesca estrutura de lazer aos seus mais de 50
mil associados. A história do local é um exemplo
de como o empreendedorismo somado à união
de pessoas engajadas podem fazer prosperar um
ambiente.
Entre a estrutura, destacam-se três ginásios
multiusos (está sendo construindo um quarto),
27 piscinas, dois parques aquáticos, um parque
infantil seco, duas saunas, um grande bosque de
área verde com pista de caminhada, 16 quadras
de tênis, estacionamento privativo, restaurantes,
bares, quiosques, campo de futebol, 16 quadras
de peteca, campos society, complexo esportivo de
exercícios fitness e judô, academia de musculação,
sala de sinuca e muito mais.            
Os eventos sociais do Praia são uma das
maiores vitrines do Clube. Com um conjunto
de festividades bem pensadas e promovidas, o
local configura-se como um dos mais consideráveis celeiros sociais da cidade de Uberlândia e região. Os eventos procuram ser
ecléticos para atingir o universo de mais de 50 mil associados. Para isso, a programação social sempre apresenta inovações nos
mais diversos aspectos (como atrações musicais inéditas, decoração personalizada, variedade no cardápio etc), sem perder
as tradições que perduram no Clube há quase 80 anos. O resultado é um ambiente acolhedor e familiar, reconhecido pela
competência na organização e satisfação da Família Praiana, um público sofisticado e seleto no cenário uberlandense.
Praia Clube is a true heritage of the city of Uberlândia and region and is considered one of the largest recreational, social,
sporting and environmental centers in Latin America. With almost 80 years of tradition, it offers huge recreational facilities
to its more than 50,000 members. The history of the area is an example of how entrepreneurship, coupled with the union of a
committed people, can make an environment thrive.
In its structure one can highlight three multipurpose gyms (a fourth being built), 27 pools, two water parks, a dry playground,
two saunas, a large greenforest area with hiking trail, 16 tennis courts, private parking, restaurants, bars, kiosks, soccer field,
16 shuttle courts, society fields, sports complex for fitness exercises and judo, bodybuilding gym, pool room and much more.
Social events at Praia are one of the largest showcases of the Club. With a set of well thought out and promoted festivities,
the area is presented as one of the most significant social gathering places in Uberlândia and region. The events are eclectic
looking to reach the population of over 50 thousand members. For this, the social program always presents innovations in
various aspects (such as unpublished musical attractions, personalized decoration, variety on the menu etc.), without losing
the traditions that persist in the club for almost 80 years. The result is a warm and homely atmosphere, recognized for its
competence in the organization and satisfaction of the Praiana Family, a sophisticated and select audience in the scenario of
Uberlândia.
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O Praia caracteriza-se como o maior celeiro esportivo do Triângulo Mineiro, sendo destaque nacional em inúmeras modalidades,
como Vôlei, Futsal, Tênis, Basquete e Natação. Para cuidar de todo esse universo, o Praia conta com 750 colaboradores, divididos
em diversos setores estratégicos: Esporte, Recursos Humanos, Financeiro, Compras, Comunicação e Marketing, Alimentos e
Bebidas, Manutenção e Limpeza. Agentes ativos essenciais na construção diária da história do Clube.
The Praia Club is characterized as the biggest sporting arena of the Triangulo Mineiro, being featured in numerous
national modalities, such as volleyball, indoor soccer/futsal, tennis, basketball and swimming. To take care of all this, the Praia
has 750 employees, divided into several strategic sectors: Sport, Human Resources, Finance, Purchasing, Communication and
Marketing, Food & Beverage, Maintenance and Cleaning. These are active agents which are essential in the daily construction of
the history of the Club.
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UTC

Av. Cipriano Del Fávero, 741
Centro
(34) 3235-4500

Criado em 15 de abril de 1943, o Uberlândia Tênis Clube é um clube de lazer com uma ampla Praça de Esportes.
Fomentador na área da prática esportiva o Clube possui diversas atividades, desde as escolinhas de Futsal, Basquete, Handbol,
Voleibol, Karatê, Natação e Tênis, com crianças a partir de 7 anos e Hidroginástica, Natação, Karatê, Tênis e Voleibol Feminino
para adultos e terceira idade.
Set up on April 15, 1943, Uberlândia Tennis Club is a leisure club with an ample Sports Center. Fomenter in the area of 
sports the club has many activities, ranging from juvenile indoor football schools, Basketball, Handball, Volleyball, Karate,
Swimming and Tennis, with children from 7 years of age and Water Aerobics, Swimming, Karate, Tennis and Volleyball for adults
and seniors.
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COMPLEXO
ESPORTIVO DO
PARQUE DO SABIÁ
Sabiá Park Sports Complex
ESTÁDIO MUNICIPAL

MUNICIPAL STADIUM

O Estádio Municipal tem capacidade para 53.350 pessoas
distribuídas em 56.000 m² e conta com estacionamento para
3000 carros. A sua estrutura permite a realização de grandes
eventos, como jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol,
shows nacionais e internacionais e eventos de grande porte
em geral.
Capacidade: 53.350 pessoas
Tipo de grama: Bermuda híbrida
Textura da grama: Fina
Tamanho do campo: 105 x 68m
4 vestiários
Academia
Área de aquecimento
Sanitários
Banheiras
Sala de imprensa
23 cabines de TV
Rede Wireless
Portaria
Acesso restrito

The Municipal Stadium has a capacity for 53,350 people
distributed in 56,000 m² and a parking area for 3,000 cars.
Its structure allows for the carrying out of major events
such as Brazilian Soccer Championship, national and international shows and large events in general.
Capacity: 53.350 people
Grass type: Bermuda hybrid
Grass texture: Fine
Field size: 105 x 68m
4 Changing rooms
Academy
Warming up area
Restrooms
Bathtubs
Press room
23 TV booths
Wireless Network
Main Gate
Restricted Access
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ARENA MULTIUSO SABIAZINHO
Um das maiores e mais modernas arenas multiuso do Brasil,
com aproximadamente 9 mil m² de área, e capacidade para
6 mil pessoas acomodadas em cadeiras além de um amplo
estacionamento. A construção abriga quadra poliesportiva,
tribuna de honra, sala de imprensa, bar, lanchonete,
sanitários, alojamentos e vestiários.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quadra de esportes
Piso em madeira flutuante
Tipo de piso: recomaflex plus
Tamanho da quadra: 49,56 x 39,86
Alojamentos
Academia
Departamento Médico
Sala de Imprensa
Sanitários
Rede Wireless
Acesso restrito
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MULTIPURPOSE ARENA SABIAZINHO
One of the largest and most modern multipurpose arenas in
Brazil, with approximately 9,000 square meters in area and
a capacity for 6,000 people seated, plus ample parking. The
building houses a sports court, grandstand, press room, bar,
snack bar, restrooms, accommodations and changing rooms.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sports Court
Floating wooden floor
Floor type: recomaflexplus
Court size: 49,56 x 39,86
Accommodation
Academy
Medical Department
Press room
Restrooms
Wifi
Restricted Access

COMPLEXO PARQUE DO SABIÁ
O complexo Parque do Sabiá, que começou a ser construído em sete de julho de 1977 e foi inaugurado em sete de novembro
de 1982, possui uma área de 1.850.000 m², que abrange um bosque de 350.000 m² de área verde, um conjunto hidrográfico
composto por três nascentes que abastecem sete represas e originam um grande lago e sete outros menores; uma praia
artificial com 300 metros de extensão; um zoológico com animais em cativeiro de dezenas de espécies; uma estação de
piscicultura com vários tanques, que servem para estocagem de matrizes, reprodução de peixes, estocagem de pós-larvas e
alevinagem; um pavilhão de 1.080 m² de área construída, que comporta 36 aquários e 36 espécies diferentes de peixes, com
valor econômico e ornamental; uma pista de cooper de 5.100 metros de extensão; duas piscinas de água corrente; vários
campos de futebol; cinco quadras poliesportivas; uma quadra de areia; um campo society de grama; um completo parque
infantil, com mais de 100 brinquedos; conjuntos sanitários; vestiários esportivos; lanchonetes e vários recantos contemplativos,
entre outras instalações. A proposta de sua criação teve como principal objetivo proporcionar ao cidadão menos favorecido um
local para a prática desportiva e outras atividades de lazer.
SABIÁ PARK COMPLEX
The Sabia Park complex, which began construction on July 7, 1977 and was opened on November 7, 1982, has an area of 
1,850,000 square meters, with a forest of 350,000 square meters of green area, a hydrographic complex consisting of three
springs that supply water to seven dams and produce a large lake and seven other minors lakes; an artificial beach of
300 meters in length; a zoo with animals of dozens of species in captivity; a fish farm station with several tanks, which serve
for storage of matrices, fish breeding, post-larvae stocking and nursery; a pavilion with 1,080 square meters of built area, which
has 36 tanks and 36 different species of fish, with economic and ornamental value; a 5,100 meter jogging track; two swimming
pools with running water; several football fields; five multi-sport courts; a sand court; one grass society field; a full playground,
with more than 100 toys; restrooms; sports locker rooms; snack bars and several retreats for the contemplative types, among
other facilities. The proposal of its creation aimed to provide less favored citizens with an area for sport and other
recreational activities.
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Campos: O complexo Parque do Sabiá possui sete campos de futebol com medidas variadas, identificados de A a G. Esses
campos são utilizados durante a semana para atividades das escolinhas da Futel e, aos sábados e domingos, para disputas de
campeonatos diversos e são cedidos também para “rachas” da comunidade organizada.
Sabiazinho: Dentro do Parque do Sabiá está localizado também o Sabiazinho, um campo com excelente gramado e medidas
oficiais, utilizado para jogos do campeonato amador e eventos de maior proporção, como decisões de outros campeonatos e
treinos do Uberlândia Esporte Clube (UEC).
Society: O Parque do Sabiá tem ainda dois campos society, sendo um gramado e um de areia, que são utilizados pela
comunidade, principalmente aos sábados, domingos e feriados.
Quadras: O futebol de salão, o vôlei, o basquete e o handebol podem ser praticados em cinco quadras, também existentes no
complexo.
O Mundo da Criança: No Parque do Sabiá, criança é sinônimo de lazer. O Parque Infantil é todo destinado às crianças.
Para tanto, o local foi denominado de “O Mundo da Criança”, proporcionando diariamente momentos de lazer com vários
brinquedos e até um trenzinho, que garante o transporte para que elas conheçam as belezas do Parque.
Pista para Cooper: Com extensão de 5.100 metros, a pista asfaltada praticamente circula todo o complexo. Existem ainda as
opções com trilhas de terra e calçadas no meio da mata. Quem faz caminhada no Parque do Sabiá tem o privilégio não só de
fazer o cooper num local de ar puro, mas também de apreciar a beleza do verde, da represa, enfim, de todo o local.
Recanto: Um local próprio para jogos de cartas. Chamado de “Recanto do Truqueiro”, o galpão tem servido também para outras
atividades.
Represa: No Parque do Sabiá está localizado um grande lago artificial, além de vários outros em tamanhos menores. À margem
da represa existe uma prainha, com alambrado de proteção, que, nos finais de semana, fica superlotada por crianças e adultos
se divertindo. Na represa pratica-se também o esporte náutico.
Piscinas: Uma piscina de 50 metros e outra de 25 metros fazem parte também do complexo. De terça a sexta, elas são utilizadas
nos dois períodos para as aulas da escolinha de natação da Futel, que reúne crianças, adolescentes e adultos. Aos sábados e
domingos, as piscinas são utilizadas pela comunidade, que busca no Parque um completo dia de lazer.
Meteorologia: A Estação de Meteorologia realiza estudos sobre as variações climáticas no município, registra dados sobre
temperaturas máxima e mínima, pluviosidade, umidade relativa do ar e direção e velocidade do vento. Os dados são
repassados diariamente para Belo Horizonte.
Complexo Ambiental: O complexo Parque do Sabiá conta com um Centro de Educação Ambiental, que tem como principal
objetivo divulgar a importância da preservação do meio ambiente. A “Casa Ambiental” fica aberta das 7h às 17h e oferece às
escolas e frequentadores do Parque palestras, vídeos, cursos e apresentações teatrais, além do desenvolvimento de trabalhos
que conscientizem as pessoas sobre problemas existentes no Parque e maus-tratos aos animais.
Piscicultura: A Futel mantém a mais bem estruturada estação de piscicultura da região, desenvolvendo um trabalho de
produção de alevinos. Dentro do plantel de reprodução, existe uma infinidade de espécies e a produção de alevinos da estação
de piscicultura do Parque Sabiá é utilizada para povoar os rios da região. Os peixes recebem cuidados especiais. A temperatura
da água tem que se adequar à condição da espécie. Outro aspecto importante deste setor é que alunos das escolas municipais,
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estaduais, particulares e até da UFU utilizam a estação para realizar pesquisas e trabalhos escolares relativos à produção de
peixes.
Zoológico: A criação de um zoológico se justifica pela necessidade de promoção, valorização e preservação da fauna brasileira.
O zoológico do Parque Sabiá conta com uma estrutura adequada para manter em seu interior diversas espécies de animais.
A flora do parque é exuberante. Foram catalogadas 300 espécies de vegetais nativos, a fauna, necessária para a educação
ambiental, é constituída de um plantel com mais de 200 espécies de animais. Vale ressaltar que, para a manutenção de um
zoológico, é necessário receber autorização do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. É o IBAMA quem cuida da
fiscalização e das condições oferecidas à criação de animais. O zoológico do Parque do Sabiá obedece à legislação e zela pelo
bom estado de preservação dos animais. Todos os animais são mantidos em recintos apropriados, dando a cada espécie
condições adequadas de sobrevivência. Quem visita o Parque Sabiá pode admirar a beleza de várias espécies. Para garantir
a boa condição de sobrevivência dos animais, a Futel mantém dentro do Parque uma equipe de veterinários e biólogos com
atenção voltada para os mesmos.
Vegetação: O Parque Sabiá é um dos mais importantes pontos de lazer do município. Construído em 1978 pela Prefeitura
de Uberlândia, as formações vegetais servem de sustentação para animais, insetos, mamíferos e, principalmente, aves. A
diversidade é tão extensa que são encontradas mais de 300 espécies de árvores nativas, algumas centenárias, como a copaíba,
o jatobá e o araticum. A característica do cerrado mineiro é preservada com jacarandás, pequis, sucupiras e caviúnas. A
Futel, responsável pela administração do Parque, desenvolve várias ações de controle ambiental para garantir a preservação
da reserva verde. Os biólogos do Parque não deixam a mata sofrer com a degradação. É comum o visitante destruir alguma
variedade. Neste caso, é feito um constante serviço de reflorestamento. Normalmente as mudas plantadas obedecem às
características da mata.
Hidrografia: A parte hidrográfica é outro aspecto importante no Parque Sabiá. Nele existem três nascentes. Elas são
preservadas na sua totalidade, sendo mantida a vegetação natural que as protege com muita seriedade. As nascentes são as
responsáveis pelo abastecimento das sete represas existentes no Parque. Em uma das represas a Futel construiu uma praia
artificial. Esta área é livre para o banhista que frequentam o local. Ainda aproveitando a alta qualidade das nascentes, as
duas piscinas do Parque são abastecidas com água limpa e corrente. Para os frequentadores das piscinas, a Futel mantém
professores especializados para dar aulas de natação, que são gratuitas.
Horário de funcionamento: Todos os dias das 5h às 21h.
Avenida Anselmo Alves dos Santos
Santa Mônica
(34) 3235-4500
Football fields: The Sabia Park complex has seven football fields of different sizes, identified A to G. These fields are used
during the week for activities of the Futel juvenile schools and on Saturdays and Sundays for championships and are assigned
also to organized community for friendly games or “rachas”.
Sabiazinho: Also within the Sabia Park is the Sabiazinho, a field with excellent lawn and official measurements used for amateur
championship games and events of higher proportion, such as decisions of other championships and training of Uberlândia
Esporte Clube (UEC).
Society: The Sabia Park also has two society fields, one with a lawn and the other sand, which are used by
the community, especially on Saturdays, Sundays and holidays.
Courts: Indoor soccer, volleyball, basketball and handball can be practiced in five courts, also in
the complex.
Kids World: In the Park Sabia, the child is synonymous with leisure. The Playground is completely
dedicated to children. Therefore, this place was called “Kids World”, providing daily leisure
time with various toys and even a little train, which guarantees transport so that they
get to know the beauty of the park.
Cooper Track: With a 5,100 meter extension,
the paved road runs almost around the entire
complex. There are also options with dirt
trails and sidewalks in the woods.
Whoever walks in the Park Sabia has the
privilege not only of practicing Cooper in a fresh air location, but also
of enjoying the beauty of the green area, the dam, in short, the whole place.
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Quiet place: A spot for card
games. Called “Truqueiro’s Corner”,
the building has also served for other activities.
Dam: In the Sabia Park there is a large artificial lake and several others of smaller sizes.
On the side the dam there is a small beach, with a protective fence, which, on weekends,
is overtaken by children and adults having fun. Nautical sport is also practiced in the dam.
Swimming Pools: There is one pool of 50 meters and another 25 meters which are also part of the complex. From Tuesday to
Friday they are used in the mornings and afternoons for kindergarten swimming classes run by Futel, which brings together
children, adolescents and adults. On Saturdays and Sundays, the pools are used by the community, which seeks a full day’s
leisure in the Park.
Weather: The Weather Station carries out studies on climate variations in the county, records data on maximum and minimum
temperatures, rainfall, relative humidity of the air and wind direction and speed. The data is transferred daily to Belo Horizonte.
Environmental Complex: The Sabia Park complex has an Environmental Education Centre, which aims to disclose the importance
of preserving the environment. The “Environmental House” is open from 7 am to 5pm and offers schools and park goers lectures,
videos, courses and theatrical performances, as well as developing work to make the people aware of the problems in the Park
and ill-treatment of animals.
Fish farming: Futel has the best structured fish farming station in the region, producing fingerlings. Within the reproduction
team, there is an infinity of species and the production of fingerlings at the fish station of Sabia Park is used to populate the
rivers of the region. The fish are given special care. The water temperature has to correspond to the condition of the species.
Another important aspect of this industry is that students from public, state, private schools and even the UFU use the station to
conduct research and school work on the production of fish.
Zoo: The setting up of a zoo is justified by the need to promote, enhance and preserve the Brazilian fauna. The Sabia Park zoo
has an adequate structure to keep in its interior various species of animals. The flora of the park is exuberant. Three hundred
(300) species of native plants were cataloged. Fauna, required for environmental education, consists of a collection of more
than 200 species of animals. It is worth mentioning that, to have a zoo one must receive authorization from IBAMA - Brazilian
Institute for the Environment. It is IBAMA that takes care of the supervision and the conditions offered for breeding. The Sabia
Park zoo obeys the law and ensures a good state of preservation of the animals. All animals are kept in suitable enclosures,
giving each species appropriate conditions for survival. Whoever visits the Park Sabia can admire the beauty of various species.
Futel, in order to ensure the good condition of animal survival, keeps a team of veterinarians and biologists within the Park with
attention focused on the animals.
Vegetation: Sabia Park is one of the most important recreational spots in the municipality.
Built in 1978 by Uberlândia Town Hall, the vegetation serves as a support for animals,
insects, mammals and especially birds. Diversity is so extensive that more than
300 species of native trees are found, some centuries old, such as copal,
jatobá/courbaril and araticum/annona. The characteristic Cerrado of Minas
Gerais is preserved with jacarandas, pequis, sucupiras and caviúnas.
Futel, responsible for managing the park, develops various environmental
control activities to ensure the preservation of the green reserve.
The Park biologists do not allow the forest to suffer from degradation. Often a visitor
may destroy some variety. In this case, a constant reforestation service is carried out.
Usually planted seedlings obey the characteristics of the forest.
Hydrography: The hydrographic part is another important aspect in Sabia
Park. There are three springs. They are totally preserved and the natural
vegetation that protects them is maintained very seriously. The springs
are responsible for supplying the seven dams in the Park. In one of the dams
Futel built an artificial beach. This area is free for bathing. Taking even greater
advantage of the high quality of the springs, the two pools in the Park are
supplied with clean, running water. For the regulars to the pools, Futel has
specialized teachers to give swimming lessons, which are free.
Opening Hours: Every day from 5 am to 9 pm.
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PARQUES
da região
Region Parks

PARQUE ESTADUAL DO PAU FURADO
Características Gerais: O Parque Estadual do Pau Furado (PEPF) foi criado em 27 de Janeiro de 2007 sob administração do
Instituto Estadual de Florestas (IEF). É a primeira unidade de conservação de proteção integral do Triângulo Mineiro e abriga
importantes remanescentes do bioma cerrado, com uma área total de 2.186 hectares abrangendo os municípios de Uberlândia
e Araguari.
Atrativos:
Curral de Pedra: Local construído manualmente por escravos a partir de rochas. Tem importância histórica e cultural. Apresenta
vestígios de mamíferos de grande porte. Situa-se ao lado do córrego do Marimbondo.
Trilha da Cachoeira do Marimbondo: Possui 897 metros de extensão, a partir da bifurcação da Trilha do Marimbondo. O
percurso acompanha o leito do córrego Marimbondo e leva à cachoeira do Marimbondo, com 20 metros de altura. Grau de
dificuldade: médio.
Trilha da Cachoeira Terra Branca: Possui 1,9 quilômetros de extensão e inicia em frente à sede do parque. Na parte mais alta,
o percurso proporciona visão panorâmica da unidade. No final do trajeto, encontra-se a Cachoeira Terra Branca, onde o banho
não é permitido. Grau de dificuldade: alto.
Trilha do Angico: Possui 1,15 quilômetros de extensão e inicia na
estrada de acesso ao rio Araguari. Durante o percurso, passa por um
pequeno bosque de aroeiras, ponto potencial para se contemplar
os sons da natureza. Há ainda um grande angico, árvore com
propriedades medicinais e um dos maiores atrativos do passeio. A
trilha termina em um acesso para locais de banho e descanso no
Rio Araguari. Grau de dificuldade: baixo
Trilha do Curral de Pedra: Possui 2,1 quilômetros de extensão. O
percurso inicia na ponte próxima ao córrego do Marimbondo, onde
há uma antiga gameleira, um dos principais atrativos do passeio
devido ao grande porte e por suas imensas raízes expostas. Grau de
dificuldade: alto.
Trilha do Marimbondo: Com 500 metros de extensão, a passagem
dá acesso a outras trilhas, como a da Cachoeira e a do Curral de
Pedra. Ela tem início no pomar, passa por uma área erodida e
canais de água e termina na ponte, onde há uma bifurcação. Apesar
de curta, sua declividade dificulta um pouco o acesso. Grau de
dificuldade: médio.
Infraestrutura: O Parque possui uma sede para recepção dos
visitantes e um centro de educação ambiental com material áudio
visual completo e capacidade para 50 pessoas.
Horário de funcionamento: O Parque fica aberto ao público de
terça a domingo e feriados das 8h às 16h, limitada a entrada de
visitantes até as 15h. De terça a sexta o atendimento será realizado
exclusivamente por agendamento prévio. Aos sábados, domingos
e feriados o Parque atende ao público em geral e não necessita de
prévio agendamento.
Fazenda Marimbondo Rodovia Municipal 030
Uberlândia
(34) 3088-6400
pepf@meioambiente.mg.gov.br
www.paufurado.blogspot.com.br
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PAU FURADO STATE PARK
General features: The Pau Furado State Park (PEPF) was set up on January 27, 2007 under the administration of the State
Forestry Institute (IEF). It is the first conservation unit with full protection in the Triangulo Mineiro and has important remnants
of the Cerrado, with a total area of 2,186 hectares in the municipalities of Uberlândia and Araguari.
Attractions:
Stone Corral: Area hand built by slaves from rocks. It has historical and cultural importance. It shows traces of large mammals.
It is located next to the Marimbondo stream.
Marimbondo Waterfall Track: is 897 meters long, starting from the bifurcation of the Marimbondo track. The path follows the
Marimbondo stream bed and leads to the Marimbondo waterfall, which is 20 meters high. Degree of difficulty: Medium
.
Terra Branca Waterfall Trail: is 1.9 kilometers long and starts in front of the headquarters of the park. At its highest part, the
route provides a panoramic view of the unit. At the end of the path, one finds the Terra Branca Waterfall, where bathing is not
allowed. Degree of difficulty: high.
Angico Trail: has 1.15 kilometers and starts at the access road to the Araguari river. Along the way, it passes through an aroeira
grove, and appropriate point to contemplate the sounds of nature. There is still a great mimosa tree with medicinal properties
and one of the biggest attractions of the tour. The trail ends in an access to bathing and rest rooms on the Rio Araguari. Degree
of difficulty: Low
Stone Corral Trail: is 2.1 km long. The trail starts at the bridge next to the Marimbondo stream, where there is an old fig tree
which is one of the main attractions of the tour due to its large size and its huge exposed roots. Difficulty level: high.
Marimbondo Trail: With 500 meters in length, the passage gives access to other tracks, like the Waterfall and Stone Corral.
It begins in the orchard, going through an eroded area and water channels and ends at the bridge where there is a fork.
Although short, its slope makes access a little difficult. Degree of difficulty: Medium.
Infrastructure: The park has a headquarters for receiving visitors and environmental education center with full audio visual
equipment and capacity for 50 people.
Opening hours: The park is open to the public from Tuesday to Sunday and on holidays from 8am to 4pm, last entry of visitors is
3pm. From Tuesday to Friday the service is available exclusively by prior appointment. On Saturdays, Sundays and holidays the
park caters to the general public and does not require prior appointment.
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PARQUE LINEAR RIO UBERABINHA
O Parque do Rio Uberabinha compreende um grande espaço ao ar livre, que estimula o contato e o respeito à natureza. Com
uma área total de 100.000 m² é um ambiente amplo, abundante em vegetação, convidativo, que permite a realização de
práticas esportivas e também o descanso contemplativo ao som das águas correntes do Rio Uberabinha.
Infraestrutura:
• Arborização nativa incrementada com o plantio de 800 mudas de espécies do cerrado;
• Plantio de 90 mil m² de grama;
• Implantação de 1.150 metros lineares de ciclovia;
• Implantação de 1.150 metros lineares de pista para caminhada;
• 5 (cinco) lagos objetivando a preservação de nascentes locais;
•
Construção de 1.839,20 metros de calçadas;
• Instalação de 48 bancos de alvenaria;
•
Instalação de 44 lixeiras sendo 22 adequadas a disposição de lixo seco e 22 para lixo úmido;
•
Implantação de iluminação ao longo da ciclovia e pista de caminhada;
• Construção de posto de apoio com bicicletário, telefones públicos, equipamentos para ginástica, bebedouros e mapa de
localização do parque;
• Serviços de infraestrutura como construção e ampliação da rede de drenagem pluvial, obras de terraplanagem, abertura
e pavimentação da via marginal, totalizando investimento de R$ 2,3 milhões em melhorias urbanísticas e ambientais na
região.
Bairro Jaraguá - Entre as avenidas Getúlio Vargas e Brigadeiro Sampaio.
RIO UBERABINHA LINEAR PARK
The Uberabinha Park comprises a large outdoor space that encourages contact with and respect for nature. With a total
area of 100,000 m² is a large environment, with abundant vegetation, inviting and enabling the practice of sports and also
contemplative rest to the sound of the rushing waters of the Uberabinha.
Infrastructure:
• Native trees increased with the planting of 800 seedlings of Cerrado species;
• 90,000m² of planted grass;
• 1,150 linear meters of bike path;
• 1,150 linear meters of walking path;
• 5 (five) lakes preserving local springs;
• Construction of 1,839.20 mete of sidewalk;
•
Installation of 48 masonry benches;
• Installation of 44 litter bins, 22 for putting dry waste and 22 for wet waste;
• Installing lighting along the bike path and walking trail;
• Building of support station with bike rack, public phones, gym equipment, drinking fountains and park location maps;
• Infrastructure services such as construction and expansion of the rainwater drainage network, earthworks, opening and
paving the marginal / side road, with investment totaling $ 2.3 million in planning and environmental improvements in the
region.
Jaraguá – Between Getúlio Vargas Avenue and Brigadeiro Sampaio Avenue.
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PARQUE MUNICIPAL DO SANTA LUZIA
O Parque Municipal do Santa Luzia constitui-se numa reserva quase toda ocupada por vegetação nativa, onde estão localizadas
diversas nascentes do Córrego Lagoinha.
O Parque abriga um Núcleo de Educação Ambiental, que está aberto à toda comunidade escolar e demais segmentos da
sociedade, incentivando a realização de atividades extraclasse, orientando professores e alunos a explorar, de modo eficaz, o
meio ambiente, sob o ponto de vista didático-pedagógico, trabalhando a partir de situações do cotidiano.
As atividades de Educação Ambiental trabalhadas nas Unidades de Conservação estão voltadas para o atendimento orientado,
com monitores treinados, organização e prática de oficinas específicas, caminhadas em trilhas e, somada a tudo isso, a
instrução de valorização e proteção aos vários recursos naturais. O Parque é perimetrado por alambrado e calçadas. O Núcleo
de Educação Ambiental conta com local para vídeo aula, Biblioteca – Sala Verde dos Educadores Municipais, Trilha e Oficinas.
Horário de funcionamento: Segunda a sexta em horário comercial.
Rua Alípio Abrão, 600 - Santa Luzia
(34) 3225-0076
SANTA LUZIA MUNICIPAL PARK
The Santa Luzia Municipal Park was built on a reserve almost completely occupied by native vegetation, where several springs of
the Córrego Lagoinha are located.
The Park is home to an Environmental Education Center, which is open to the whole school community and other segments of
society, encouraging extracurricular activities, guiding teachers and students to explore the environment effectively, under the
didactic point of view – that of teaching, starting from everyday situations.
The Environmental Education activities undertaken at the Conservation Units are geared towards orientated attendance, with
trained monitors, the organization and practice of specific workshops, hiking on the trails and added to all this, instruction
as to the appreciation and protection of various natural resources. The Park is surrounded by fencing and sidewalks. The
Environmental Education Center has an area for video lesson, Library - Green Room of Municipal Educators, Track and
workshops.
Opening hours: Monday to Friday during business hours.
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Parque Siquierolli
O Parque é totalmente cercado com alambrado e conta com vigilância patrimonial. Na sede, estão instalados os espaços
administrativos, CODEMA, Museu de Biodiversidade do Cerrado e Sala Verde Dr. Kerr. Aberto a visitações, dispõe de parque
infantil, pista para caminhada e a trilha Interpretativa do Óleo, visando o conhecimento do parque e educação ambiental.
O Parque Municipal Victório Siquieroli, por se tratar de uma área remanescente de Cerrado, apresenta grande importância
como Unidade de Conservação, pois além de garantir a preservação da comunidade vegetal local, em especial a área de Mata
de Galeria, favorecendo sua recuperação e consequentemente manutenção da qualidade da água dos Córregos do Liso e
do Carvão, preservando “sítios” de abrigo e alimentação para a fauna local, também constitui uma excelente fonte para o
desenvolvimento de pesquisas científicas e atividades relacionadas com Educação Ambiental.
Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 707
Jardim América – Uberlândia/MG
(34) 3212-1692
SIQUIEROLI PARK
The park is fully fenced in with fencing and has property surveillance. The administrative areas, CODEMA, Biodiversity Museum of
the Cerrado and Dr. Kerr Green Room are installed at headquarters. The park is open to visits and has a playground, walking path
and the interpretative Óleo trail, with a view to getting to know the park and for environmental education.
VictórioSiquieroli Municipal Park, because it is a remaining area of the Cerrado, has great importance as a Conservation Area,
because as well as ensuring the preservation of the local plant community, especially the gallery forest area, favoring its recovery
and consequently maintaining water quality of Córregos do Liso e do Carvão (streams), preserving shelter and food “sites” for
the local fauna, it is also an excellent source for the development of scientific research and activities related to environmental
education.
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Espaços
Culturais
Cultural Spaces

Uberlândia oferece várias opções de lazer nos mais diversificados roteiros: Artesanato, Arte e Cultura, Gastronomia, Religioso,
Compras, Ecológico e Esportivo. As apresentações culturais e exposições artesanais ressaltam a nossa mineiridade e
características de nossa região.
A cultura da cidade se manifesta pela dança, música sertaneja, samba, rock, intérpretes ilustres, música erudita, música
experimental, hip hop, pelo teatro, educação audiovisual, literatura. Pelas artes visuais, artesanato, equipamentos culturais e
naturais e pelas tradições e manifestações populares.
Uberlândia offers many leisure options in the most diverse itineraries: Craft, Art and Culture, Cuisine, Religious,
Shopping, Ecological and Sports. Cultural performances and craft exhibitions highlight our mineiro way of being and the
characteristics of our region.
The culture of the city is manifested in dance, country music, samba, rock, distinguished performers, classical music,
experimental music, hip hop, theater, audio-visual education, literature. It also is manifested by the visual arts, crafts, cultural
and natural equipment and the traditions and popular demonstrations of our people.
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ARQUIVO PÚBLICO DE UBERLÂNDIA
Arquivo Público de Uberlândia foi criado em 1986, com a finalidade de armazenar e preservar a documentação pública
produzida pela Prefeitura e Câmara Municipal de Uberlândia. Além desta documentação, mantém sob sua custódia,
importantes coleções constituídas por documentos iconográficos, cartográficos, manuscritos, jornais, fotografias e revistas
sobre a cidade, provenientes de instituições ou de particulares. Também como resultado de um projeto “Depoimentos”, o
Arquivo Público dispõe aos pesquisadores, entrevistas gravadas e transcritas, realizadas com pessoas de diversos segmentos da
comunidade. Todo este material constitui fonte inestimável de informações para o estudo da memória e história de Uberlândia.
Faz parte ainda do acervo uma Biblioteca de Apoio com publicações e trabalhos científicos resultantes de pesquisas realizadas
na instituição. O espaço possui um laboratório de conservação e restauração para tratamento dos documentos do acervo.
Rua Natal, 935
Bairro Brasil
(34) 3232-9022
arquivopublico@uberlandia.mg.gov.br / arquivopublicodeuberlandia@hotmail.com
Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira - Das 8h às 17h15
PUBLIC ARCHIVES OF UBERLÂNDIA
The Public Archives of Uberlândia were created in 1986 with the purpose of storing and preserving public documents produced
by City Hall and Municipal Council of Uberlândia. As well as this documentation the archives keep in custody important
collections made up of iconographic, cartographic documents, manuscripts, newspapers, photographs and magazines of the city,
coming from institutions or individuals. Also as a result of a “Testimonials” project, the Public Archive provides to researchers,
recorded and transcribed interviews held with people from various segments of the community. All this material is a invaluable
source of information for the study of the memory and history of Uberlândia.
Also part of the collection is a Supporting library with scientific publications and works resulting from research conducted at the
institution. The space has a conservation and restoration laboratory for the treatment of documents belonging to the collection.
Opening hours: From Monday to Friday – from 8am to 5:15 pm
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - BIBLIOTECA "JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA"
A Biblioteca Pública Municipal foi criada em 24 de outubro de 1940, através do Decreto nº 81, na gestão do Prefeito Vasco
Gifone e inaugurada em 10 de novembro de 1940, na sede da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, na Av. João
Pinheiro.
Desde a sua criação ocupou vários espaços. Em 1976, foi transferida para o edifício reformado da antiga Rodoviária, onde
permanece até hoje. No dia 31 de agosto de 1976, aniversário de Uberlândia, a Biblioteca ganhou um novo nome: “Biblioteca
Pública Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira", homenagem especial ao ex-presidente da República.
No ano de 2006, iniciou-se efetivamente o processo de treinamento e implantação da informatização da Biblioteca Pública
Municipal. Hoje, 99% do acervo bibliográfico, encontra-se digitalizado.
Em 2009, foi publicado no Diário Oficial do Município o tombamento da volumetria parcial das fachadas do prédio que abriga a
Biblioteca Municipal.
Praça Cícero Macedo, s/nº
(34) 3234-1600 Fax: (34) 3236-9625
biblioteca.dir@uberlandia.mg.gov.br
Funcionamento: 2ª a 6ª - 8h15 às 18h45 / sábado - 8h às 11h45
PUBLIC MUNICIPAL LIBRARY- “JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA” LIBRARY
The Public Municipal Library was established on October 24, 1940, through Decree No. 81, during the administration of Mayor
Vasco Gifone and inaugurated on November 10, 1940, at the headquarters of the Commercial, Industrial and Agricultural
Association, on Av. João Pinheiro.
Since its inception it has occupied various spaces. In 1976 it was moved to the renovated building of the former Intercity Bus
Station, where it remains until today. On August 31, 1976, on the anniversary of Uberlândia, the Library was given a new
name: “Biblioteca Pública Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira”, as a special tribute to the former president of the
Republic.
In 2006, the process for the training and implementation of the computerization of the Public Municipal Library effectively
began. Today, 99% of library collections have been scanned.
In 2009 Official Journal of the City published the fact relating to the partial listing as national heritage of the building facades
which houses the Municipal Library.
Opening hours: Mon to Fri- 8:15am to 06:45pm / Sat – 8am to 11:45am
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BIBLIOTECA ITINERANTE E ÔNIBUS BIBLIOTECA
É uma ação de incentivo à leitura muito importante. É um serviço de extensão bibliotecária que tem por objetivo a
descentralização dos serviços da Biblioteca Pública facilitando o acesso ao livro, incentivando o gosto e o prazer pela leitura.
TRAVELING LIBRARY AND LIBRARY BUS
This is a very important action to encourage reading. It is a library extension service that aims at the decentralization of the
Public Library services, facilitating access to books, encouraging the taste for and pleasure of reading.
CASA DA BANDA
A Banda Municipal de Uberlândia foi fundada no dia 1º de janeiro de 1951, pelo então, prefeito, Tubal Vilela da Silva. Desde
então, ela se apresenta em diversas solenidades, eventos, concertos e atendimento à comunidade em geral, na cidade e na
região. Hoje ela está sob a coordenação dos maestros Joheber Silva e Ricardo Carrijo. Composta por 60 músicos tem sua sede
na Rua Duque de Caxias, 1329, no Bairro Saraiva. Hoje a Banda tem um repertório eclético e bastante variado.
Duque de Caxias, 1329 - Bairro Saraiva – Uberlândia/MG
(34) 3219-6644
bandamunicipal@uberlandia.mg.gov.br
Ensaios: de terça a sexta Feira - Das 8h as 10h30
Apresentações: de terça a domingo
BAND’S HOUSE /CASA DA BANDA
The Municipal Band of Uberlândia was founded on 1 January 1951, by the then mayor, Tubal Vilela da Silva. Since then
it presents in many different ceremonies, events, concerts and services to the community in general in the city and the
region. Today it is under the coordination of maestros Joheber Silva and Ricardo Carrijo. It is made up of 60 musicians and is
headquartered at Rua Duque de Caxias, 1329, in Bairro Saraiva. Today the band has quite an eclectic and varied repertoire.
Rehearsals: Tuesday to Friday – from 8 as 10:30pm
Presentations: Tuesday to Sunday.
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CENTRO DE TECELAGEM
O Fios do Cerrato - Centro de Tecelagem é um projeto social, cultural e educacional, que visa oferecer oportunidade de
emprego às tecelãs e fiandeiras da terceira idade. Localizado no bairro Patrimônio, em uma área de 1.200m², fundado em
1993, o Centro de Tecelagem recebe diariamente a visita de turistas vindos de várias partes do país e do mundo, além de
alunos da escolas públicas e particulares da cidade e região e estudantes do Ensino Superior, mantido pela Fundação Cultural e
Assistencial Filadélfia, entidade civil, sem fins lucrativos, criada com a finalidade de apoiar e promover a arte milenar de fiar e
tecer manualmente, tapetes, almofadas, colchas, mantas, xales, painéis e outros.
Os desenhos geométricos, assimétricos, coloridos e únicos, são criações anônimas de aprendizes e mestras que, com a agilidade
das mãos revelam a sabedoria de um tempo em que fiar, cardar e tecer eram atividades vinculadas à sobrevivência familiar. Na
comunhão deste passado, a produção doméstica estava intimamente relacionada ao fio da vida, às suas necessidades, e aos
seus sentimentos.
Através dos nomes dos pontos utilizados por estas artistas, percebe-se a marcação do sentido de suas vidas. Liso ou pisados,
os repassos denominados Laranja Partida, Olho de Santa Luzia, Tamborete ou Dama Pequena, dentre outros, são nomes
significativos que permitem pensar a rotina de quem se dedica à arte da fiação. O tingimento dos fios feito de forma natural
com urucum, anil, barbatimão, sangra d’água ou ferrugem, resguardam a história de um cotidiano pontuado pelo trabalho, fé
e otimismo de comunidades em que a natureza contribuía e decidia na criação dos teares. As cores da “coleção”, as flores do
tecido, liso, vazado ou coxonilho, estavam em compasso com as estações do ano, com penduar do milho, o florescer do ipê
amarelo e as flores do cerrado.
Em São Pedro de Uberabinha, (Uberlândia), até princípio do século XX é difícil separar campo e cidade. Os passos e repassos
da arte de fiar tecem memórias e fragmentos de histórias reveladoras de hábitos e costumes, em que a convivência e as
sociabilidades se faziam também pelos trabalhos em grupo como a fiação, mutirão ou tradição. Este projeto é subvencionado
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho.
Avenida Francisco Galassi, 855 - Bairro: Patrimônio
(34) 3238-7667
WEAVING CENTER
The Fios do Cerrado – Weaving Center is a social, cultural and educational project that aims to provide employment
opportunities to old age weavers and spinners. Located in Bairro Patrimônio in an area of 1,200 square meters and founded in
1993, the Weaving Center is visited daily by tourists from various parts of the country and the world, as well as students from
public and private schools in the city and region and students in Higher Education. It is maintained by the Fundação Cultural
e Assistencial Filadélfia (Cultural and Philadelphia Assistance Foundation), a civil, nonprofit entity, created in order to support
and promote the ancient art of spinning and weaving by hand of rugs, pillows, quilts, blankets, shawls, and other panels.
The geometric, asymmetric, colorful and unique designs are anonymous creations of apprentices and masters who, with
the agility of their hands reveal the wisdom of a time when spinning, carding and weaving were activities related to family
survival. In communion with this past, domestic production was closely related to the thread of life, ones needs, and ones
feelings. Through the names of the points used by these artists, one can perceive the markings giving meaning to their lives.
Smooth or stepped on, the repassos/redoing called Laranja Partida, Olho de Santa Luzia, Tamborete or Dama Pequena, among
others, are meaningful names for considering routine which is dedicated to the art of spinning. The dyeing of yarns made
naturally with annatto, indigo, barbatimão, sangra d’água or rust, enshrine the story of an everyday punctuated by work,
faith and optimism of communities in which nature contributed to and decided in the creation of the looms. The colors of the
“collection” of the fabric blossoms, flat, cast or coxonilho were in step with the seasons of the year, with hanging of the corn,
the flowering yellow ipe and Cerrado flowers. In San Pedro de Uberabinha, (Uberlândia) until the early twentieth century is was
difficult to separate the city and the country. The steps and retakes of the art of spinning weave memories and fragments of
stories revealing habits and customs, where living and socializing were also done by group work such as wiring, task force or
tradition. This project is subsidized by the Municipal Social Development and Employment Department.
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GALERIAS
DE ARTE
Art Galleries

Galeria Geraldo Queiroz e Sala de Experimentações Visuais
Casa da Cultura
Pça Cel Carneiro, 89
Fundinho
(34) 3255-8252 / (34) 3214.3266
Funcionamento: De segunda a sexta: Das 11h30 as 17h30h / Aos sábados Das 8h as 12h
Opening Hours: Mon to Fri: from 11:30 to 17:30 / Sat: from 8:00 to 12:00
Galeria Ido Finotti
Centro Administrativo
Av. Anselmo Alves dos Santos, 600
Santa Mônica
(34) 3239.2475
Funcionamento: De segunda a sexta : Das 11h30 as 17h30 / Aos Sábados: Das 8h as 12h
Opening Hours: Mon to Fri: from 11:30 to 17:30 / Sat: from 8:00 to 12:00
Galeria Lourdes Saraiva e Sala Alternativa
Oficina Cultural
Pça. Clarimundo Carneiro, 204
Bairro Fundinho
(34) 3214.3266
Funcionamento: De segunda a sexta: Das 11h30 as 17h30h / Aos sábados Das 8h as 12h
Opening Hours: Mon to Fri: from 11:30 to 17:30 / Sat: from 8:00 to 12:00
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ESPAÇOS CULTURAIS
COM ÁREAS DE EVENTOS
Cultural spaces with areas for events
CASA DA CULTURA
A Casa da Cultura é uma instituição que abriga acervos culturais, e é composta hoje por dois espaços para a realização de
reuniões e um Salão Nobre com um piano meia cauda, além de equipamentos para pequenos encontros artísticos; o ‘Memorial
da Casa’, uma sala de pesquisa com recursos de informática; além de uma extensa Galeria de Arte.
A casa, construída em 1922, passou por um processo de restauração nos últimos anos, recuperando alguns de seus elementos
originais, como a pintura, ornamentos parietais e lustres, etc.
Praça Coronel Carneiro, 89
Fundinho
casadacultura@uberlandia.mg.gov.br
The Casa da Cultura is an institution that houses cultural treasures, and today consists of two spaces for meetings and a
Noble Hall with a grand piano, and equipment for small artistic events; the ‘Memorial da Casa’, a research room with computer
resources; plus an extensive Art Gallery.
The house, built in 1922, underwent a restoration process in recent years, recovering some of its original elements, such as
painting, parietal ornaments and chandeliers, etc.
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MERCADO MUNICIPAL
Aberto de segunda a domingo o local é conhecido pelos produtos caseiros como doces e queijos tradicionais e regionais, além
de frutas, verduras e legumes selecionados. Além dos artigos típicos da região, o mercado comercializa peixes,frutos do mar,
carnes de todos os tipos, inclusive a de rã e defumadas, frango caipira, frios, laticínios e congelados,dietéticos e naturais, mel e
derivados.
O local possui ainda a Casa do Palmito, lanchonetes, comida árabe, produtos para açougues, agropecuária, barbearia, sapataria,
engraxataria, tabacaria, chaveiros, artesanatos e outras utilidades, além de casa típica de cachaça e loja de artigos religiosos
com livraria. O atendimento é personalizado, tipicamente mineiro e o estacionamento é amplo e gratuito.
MUNICIPAL MARKET
Open from Monday to Sunday the place is known for homemade products such as candy and traditional and regional cheeses,
as well as fruit and selected vegetables. Besides the typical products of this region, the market sells fish, seafood, meats of all
kinds, including frog and smoked goods, free range chicken, meats, dairy products and frozen, diet and natural, honey and
honey products.
The area also has the Casa do Palmito (Hearth of Palm House), snack bars, Arabian food, products for butchers, agriculture,
barber shop, shoe store, shoeshine, tobacconist, key repairs, crafts and other utilities, as well as typical house of rum and
religious store with bookstore. The service is personalized, typically regional and the parking is ample and free.
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ESPAÇO CULTURAL DO MERCADO
O Mercado Municipal de Uberlândia, além do comércio tradicional, se tornou palco para shows musicais, apresentações
teatrais, exibições de filmes, exposições de artes visuais e performances. Chamado carinhosamente de Mercado Velho, o prédio
é tombado por Lei Municipal e abriga lojas e bancas com os tradicionais produtos regionais, tais como doces, queijos, frutas,
verduras, lembranças, presentes de Uberlândia.
O Espaço Cultural do Mercado foi criado em maio de 2009 e conta com uma galeria de arte, um aconchegante teatro, um
terraço onde acontecem apresentações e atividades artísticas e práticas de arte, como cursos, oficinas, encontros e um
estacionamento que é palco de vários projetos artístico-culturais como feiras, shows musicais, apresentações de dança e teatro,
cinema ao ar livre, performances, etc.
Assim, além de um centro de compras, o Mercado passou a ser uma referência cultural para Uberlândia e região,
transformando-se em um espaço cada vez mais frequentando.
Rua Olegário Maciel, 255
Centro (34) 9218-0116
www.mercadomunicipaludi.com.br
CULTURAL SPACE OF MARKET
The Municipal Market of Uberlândia, as well as its traditional trade, has become the stage for concerts, theater performances,
film screenings, visual arts exhibitions and performances. Affectionately called the Old Market, the building is listed by Municipal
Law and houses shops and stalls with traditional regional products such as pastries, cheeses, fruits, vegetables, souvenirs,
Uberlandia gifts.
The Cultural Space of the Market was established in May 2009 and has an art gallery, a cozy theater, a terrace which hosts
presentations and artistic activities and art practices, such as courses, workshops, meetings and a parking area which hosts
several artistic and cultural projects such as fairs, concerts, dance performances and theater, outdoor cinema, performances,
etc.
So in addition to a shopping center, the market has become a cultural reference for Uberlândia and region, becoming an ever
increasingly visited place
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TEATRO DE BOLSO DO MERCADO MUNICIPAL
O Teatro de Bolso do Mercado foi criado para atividades diversas como palestras, cursos, apresentações artísticas, ensaios,
exibição de filmes, reuniões, dentre outras. A programação do espaço atende em sua maioria a solicitações da comunidade ou
de outros setores da Secretaria Municipal de Cultura. Está dotado de 80 lugares, camarins e iluminação cênica.
Rua Olegário Maciel, 255 (Acesso pela rampa)
Centro
(34) 3235-7790
cultmercado@uberlandia.mg.gov.br
TEATRO DE BOLSO OF MUNICIPAL MARKET
The Teatro de Bolso of the Market was created for various activities such as lectures, courses, artistic presentations, rehearsals,
film screenings, meetings, among others. The programming of the space serves mostly the requests of the community or other
sectors of the Municipal Department of Culture. It is equipped with 80 seats, dressing rooms and stage lighting.
MUNA – MUSEU UNIVERSITÁRIO
O Museu Universitário de Arte-MUnA, criado em 1975, é um órgão complementar do Instituto de Artes da Universidade
Federal de Uberlândia, coordenado pelo Curso de Artes Visuais. Constituído por seus espaços expositivos, oficinas de atividades
educativas e por seu acervo de obras de arte, documentos históricos e institucionais relativos ao museu, o MUnA tem por
finalidade a formação de profissionais e de público para as artes visuais, complementando as atividades de ensino, pesquisa
e extensão da UFU. Instalado oficialmente no ano de 1996, no Fundinho, bairro com vocação cultural, está localizado próximo
à Biblioteca Municipal, a Casa da Cultura, a Oficina Cultural e do Uai Q Dança, um local adequado e estratégico como ponto
de contato com a comunidade de Uberlândia. O Museu Universitário de Arte conta com um acervo de obras modernas e
contemporâneas, espaços expositivos, reserva técnica, sala de conservação e restauro, oficina de ação educativa e auditório
com 60 lugares. O MUnA possibilita aos alunos do curso de artes e de outras escolas, à comunidade acadêmica e ao grande
público estar em contato direto com trabalhos artísticos, incentivando a produção local e contribuindo na formação cultural da
região.
Rua Coronel Manoel Alves, 309
Bairro Fundinho
(34) 3231-7708
www.muna.ufu.br
MUNA – UNIVERSITY MUSEUM
The University Art Museum-Muna, set up in 1975, is a complementary body of the Arts Institute of the Federal University of
Uberlândia, coordinated by the Visual Arts Course. Consisting of its exhibition spaces, educational activities and workshops for
its collection of works of art, historical and institutional documents relating to the museum, Muna aims at training professionals
and the public in the visual arts, complementing the activities of teaching, research and extension of the UFU. Officially installed
in 1996, in Fundinho, neighborhood with a cultural vocation, it is located next to the City Library, the House of Culture, the
Cultural Workshop and Uai Q Dance, an appropriate and strategic location as a contact point with the Uberlândia community.
The University Art Museum has a collection of modern and contemporary works, exhibition spaces, technical reserve,
conservation and restoration area, educational action workshop and auditorium with 60 seats. The Muna enables students from
art class and other schools, the academic community and the general public to be in direct contact with artwork by encouraging
local production and contributing to the cultural development of the region.
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MUSEU MUNICIPAL
O Museu Municipal de Uberlândia funciona no Palácio dos Leões, prédio que integra o conjunto arquitetônico da Praça
Clarimundo Carneiro, tombado pelo Patrimônio Histórico do município em 1985. O prédio, construído em 1917, foi restaurado
em 1995 e adequado internamente para abrigar o Museu Municipal. Neste espaço, acontecem as exposições focadas na história
local.
O Museu possui uma Reserva Técnica que funciona no seu anexo, responsável pela guarda, conservação e catalogação de seu
acervo, composto hoje de 2.581 peças. Espaço fundamental para a existência e funcionamento da instituição onde os objetos e
documentos do acervo são avaliados, conservados, recuperados e/ou restaurados. Na reserva técnica são realizadas pesquisas e
concepção das exposições que acontecem no museu sede.
Realiza exposições cenográficas, explicitando, através do acervo, contextos de época inerentes aos mesmos, quando então de
cada peça flui toda a representatividade, sugerindo ações, funções e modos de vida. Sua forma de trabalho propicia ao visitante
idoso, recordações de suas vivências, enquanto que aos jovens, concede o reconhecimento de como foi no passado.
Praça Clarimundo Carneiro n° 67
Fundinho
(34) 3214-0068                 
museumunicipal@uberlandia.mg.gov.br
MUNICIPAL MUSEUM
The Municipal Museum of Uberlândia is located in the Palácio dos Leões (Palace of the Lions), a building that incorporates the
architectural ensemble of the Clarimundo Carneiro square, listed as county Heritage Site in 1985. The building, built in 1917,
was restored in 1995 and internally suitable to house the Municipal Museum. In this space, the exhibits focusing on local history
take place.
The Museum has a Technical Reserve functioning in the Annex, responsible for the custody, conservation and cataloging of its
collection, consisting today of 2,581 pieces. This is a Fundamental space for the existence and functioning of the institution
where objects and documents of the collection are evaluated, stored, retrieved and / or restored. In the technical reserves
research and design of exhibitions taking place in the museum headquarters are held.
The Museum performs by way of scenographic exhibition, explaining, through the collection, time contexts attached to same,
where in each piece flows all the representativeness, suggesting actions, functions and ways of life. This way of working provides
the elderly visitor, memories of their experiences, while for the young people, it shows how things were in the past.
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OFICINA CULTURAL
Em 1995, a Prefeitura de Uberlândia adquiriu o imóvel, realizou adaptações para abrigar a Oficina Cultural e vem se
consolidando como espaço de programação versátil, mas, sobretudo, voltado a promover ações e projetos de formação,
qualificação e aperfeiçoamento da comunidade, fomentando a experimentação em arte e cultura, apresentando uma ampla
programação enfatizando as mais diversas linguagens e técnicas, como artes visuais, dança, artesanato, literatura, música,
teatro, além de exibições de filmes, exposições e a realização de projetos permanentes e de apoio à produção artística local.
A programação cultural da Oficina Cultural de Uberlândia é composta por atividades gratuitas, em diversos formatos como
oficinas, vivências, ciclos de palestras, ciclo de estudos, processos de criação, espetáculos, visitas monitoradas, além de apoio
logístico e institucional para produtores artísticos locais.
A Oficina Cultural desenvolve atividades em sua sede e também em parcerias com entidades, grupos, associações, atuando
em várias linguagens artísticas como: Audiovisuais, Artes Visuais, Artes Cênicas, Fotografia, Música, Literatura, Cultura Popular,
entre outros.
Tiradentes, 24 - Bairro Fundinho
Centro Histórico
(34) 3231-8608 / Fax (34) 3214-9889
oficinacultural@uberlandia.mg.gov.br
CULTURAL WORKSHOP
In 1995, Uberlândia Town Hall acquired the property, made adaptations to house of the Cultural Workshop and has been
consolidating same as a versatile programming space, but, above all, aimed at promoting actions and training projects,
training and improvement of the community, encouraging experimentation in art and culture, presenting an extensive program
emphasizing the diverse languages and techniques, such as visual arts, dance, crafts, literature, music, theater, and film
screenings, exhibitions and conducting ongoing projects and support for local artistic production.
The cultural program of the Cultural Workshop of Uberlândia consists of free activities in various formats such as workshops,
experiences, lecture cycles, course of study, creation processes, performances, guided tours, and logistic and institutional
support to local art producers.
The Cultural Workshop develops activities at its headquarters and in partnerships with organizations, groups, associations,
working in various artistic languages like: Audiovisuals, Visual Arts, Performing Arts, Photography, Music, Literature, Popular
Culture, among others.
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TEATRO DE ARENA
O Teatro de Arena é um local destinado à realização de eventos artístico-culturais e sem fins lucrativos, localizado na 2° parte da
Praça Sergio Pacheco é um teatro aberto medindo 14m de diâmetro e com palco de 12x5m.
Informações: Secretaria de Serviços Urbanos
Endereço: Praça Sérgio Pacheco – Centro – Uberlândia/MG – CEP: 38.400-184
(34) 3239-2444
ARENA THEATER
The Arena Theatre is a space for carrying out artistic and cultural events and is non-profit. Located in the 2nd part of Sergio
Pacheco Square it is an open air theater measuring 14m in diameter and with 12x5m stage.

TEATRO RONDON PACHECO
O Teatro Rondon Pacheco é um imóvel administrado pela Secretaria Municipal de Cultura desde 1983 após um movimento
reivindicatório por parte dos grupos culturais de Uberlândia. É um imóvel pertencente à E. E. Bueno Brandão e administrado
pelo poder Público por meio de Convênio entre a Secretaria de Estado da Educação e a Prefeitura Municipal de Uberlândia.
Desde 2011 o Teatro adota o sistema de acesso com cadeiras numeradas. Para facilitar o atendimento da bilheteria e do público
foi instalado um sistema informatizado, com monitor na entrada do mesmo, onde constam informações sobre os espetáculos e
um mapa com os ingressos disponíveis para venda.
Rua Santos Dumont, 517 – Centro – Uberlândia/MG – CEP: 38.400-060
(34) 3235-9182
teatrorondon@bol.com.br
RONDON PACHECO THEATER
The Rondon Pacheco Theater is a property managed by the Municipal Secretariat for Culture since 1983 after an empowerment
initiative promoted by the cultural groups of Uberlândia. It is a property belonging to the EE Bueno Brandão and administered
by the public power through Agreement between the Ministry of Education and the Town Hall of Uberlândia.
Since 2011 the Theatre has adopted access system with numbered seats. To facilitate the attendance of the box office and the
public a computerized system was installed, with a monitor at the entrance, where there is information on shows and a map of
the tickets available for sale.
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TEATRO MUNICIPAL
Projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, o Teatro Municipal foi inaugurado em fim de 2012 e equipado tecnicamente a partir
de 2013. É um marco artístico, histórico e arquitetônico.
Com o Teatro Municipal de Uberlândia, a cidade eleva o seu desenvolvimento cultural à altura de sua importância econômica.
Além de disseminar os valores culturais e incrementar o mercado cultural da região, favorece a geração de empregos e de renda
em segmentos relacionados ao processo artístico-cultural. O novo espaço também estimula a produção artística na região e o
intercâmbio cultural no Brasil.
A obra do Teatro foi erguida em uma praça de planta circular e semienterrada, com três níveis de funcionamento distintos e
circulações separadas do corpo. Em uma área total de 66.669,92 metros quadrados, são cerca de cinco mil metros quadrados
de área construída. Totalmente de acordo com os princípios de acessibilidade, o local tem 819 poltronas, incluindo algumas
para pessoas com necessidades especiais.
O palco do Teatro tem duas características distintas. A primeira é servir à parte interna, em sua função tradicional. A segunda
se figura na possibilidade do palco ser aberto para a parte externa, transformando-se num grande anfiteatro com capacidade
para cerca de 20 mil pessoas que podem assistir e participar dos espetáculos em uma praça. É uma função vanguardista para
espetáculos populares como shows e apresentações de dança, de música, circenses, entre outras. A parte externa do Teatro
tem estacionamento para 400 vagas e projeto paisagístico.
O Teatro conta com o que há de mais moderno quanto à iluminação e sonorização para espetáculos. Uma das curiosidades é
o elevador para orquestra, que permite que os músicos fiquem em alturas estratégicas, de acordo com a necessidade de cada
apresentação. Outras mudanças foram feitas no ângulo de inclinação da plateia e na construção de uma nova parede interna,
responsável por melhorar a visão do palco e reduzir a necessidade do uso de microfones.
Av. Rondon Pacheco, 7.070 –Tibery
(34) 3224-1674 / (34) 3235-1568
teatromunicipaluberlandia@gmail.com
www.facebook.com/TeatroMunicipalDeUberlandia
MUNICIPAL THEATER
With its architectural project by Oscar Niemeyer, the Municipal Theater was opened in late 2012 and equipped technically as
from 2013. It is an artistic, historical and architectural landmark.
With the Municipal Theatre of Uberlândia, the city has raised its cultural development to the same level as its economic
importance. In addition to spreading cultural values and increasing the cultural market in the region, it also favors the creation
of jobs and income in sectors related to the artistic and cultural process. The new space also stimulates artistic production in the
region and cultural exchanges in Brazil.
The structure of the Theatre was built on a circular plan and partially underground with three distinct levels of operation and
circulation separated from the main body. In a total area of 66,669.92 square meters, there are about five thousand square
meters of building area. Totally in agreement with the principles of accessibility, the building has 819 seats, including some for
people with special needs.
The Theatre stage has two distinct features. The first is to serve the inside area, in its traditional role. The second figures in the
possibility of the stage being open to the outside, becoming a large amphitheater with a capacity of about 2,000 people who
can attend and participate in the show in an open square. It is an avant-garde role for popular shows such as concerts and dance
performances, music, circus, among others. The outside of the theater has parking for 400 cars and landscape design.
The theater has the very latest in lighting and sound for shows. One of the curiosities is the elevator for the orchestra, which
allows musicians to stay in strategic heights, according to the needs of each presentation. Other changes were made in the
audience tilt angle and in the construction of a new inner wall, responsible for improving the view of the stage and reducing the
need to use microphones.
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COMPLEXO
Mixed Use

Mixed Use Complex

O Complexo mixed use Center
Shopping é formado pelo Center
Shopping Uberlândia, Center
Convention, UBT - Uberlândia Business
Tower e o Mercure Uberlândia Plaza
Shopping, oferecendo oportunidades
para compras, lazer, negócios, eventos
e hospedagem
The Shopping Center mixed
use complex is formed by the
Center Shopping Uberlândia, Center
Convention, UBT - Uberlandia Business
Tower and the Mercure Plaza Shopping
Uberlandia, providing opportunities
for shopping, entertainment, business,
events and accommodation
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Av. João Naves de Ávila, 1.331, Piso C
Tibery
Uberlândia/MG
(34) 3239-8400/ 3239-8444
comercial@centerconvention.com.br
www.centerconvention.com.br

ociado
Ass

UCVB

Complexo 4 em 1
O Center Convention faz parte de um grande complexo mixed use que oferece condições ideais para compras, lazer, negócios,
eventos e hospedagens.
O complexo conta com o Mercure Uberlândia Plaza Shopping, escolhido em 2012 como o melhor hotel para eventos do Brasil,
pelo Guia Quatro Rodas. Em suas duas torres são oferecidas a sofisticação e o requinte para proporcionar um atendimento de
alto nível aos seus hóspedes, em um ambiente de conforto e comodidade. Como opção para locação de salas empresariais,
e também salas para eventos, o complexo oferece o UBT - Uberlândia Business Tower, que é o maior espaço comercial de
lajes corporativas para locação da cidade, com mais de 20 mil m² de área construída, 117m de altura, 28 lajes locáveis, além
de heliponto. O Center Shopping completa o conjunto, como o maior shopping de Minas Gerais e um dos maiores centros de
compras e serviços do país.
4 IN 1 COMPLEX
The Center Convention is part of a large mixed use complex which offers ideal conditions for shopping, entertainment, business,
events and accommodation.
The complex has the Mercure Plaza Shopping Uberlandia, chosen in 2012 as the best hotel for events in Brazil by the Quatro
Rodas Guide. In its two towers are offered the sophistication and refinement necessary to provide a highest level of service for
its guests in a comfortable and convenient atmosphere. As an option for the rental of business rooms, and also rooms for events,
the complex offers the UBT - Uberlandia Business Tower, which is the largest commercial space for lease of office buildings in the
city with over 20,000m² of built area, being 117m in height, with 28 leasable floors, and helipad. The Center Shopping completes
the picture, as the largest shopping in Minas Gerais and one of the largest shopping and service centers in the country.
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O Center Convention possui uma estrutura de 26.6 mil m², considerado um dos mais modernos do país para a realização
de eventos, com espaços moduláveis e a mais alta tecnologia em equipamentos e serviços. É um dos principais centros de
convenções do Brasil, ideal para a realização de feiras, congressos, festas, convenções, seminários e eventos sociais. O espaço
reúne, na melhor localização da cidade, o que há de mais moderno para a realização de eventos, com infraestrutura completa,
equipamentos e sistemas de última geração e serviços com padrão internacional. Tudo isso oferecido em um ambiente
agradável, com belíssimo projeto paisagístico e acesso a todas as opções oferecidas no Complexo Center Shopping.
CENTER CONVENTION: INFRAESTRUTURA PARA TODOS OS TIPOS DE EVENTOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área total de 26.655 m²
Área Iocável E3 de 6.243 m²
Área locável E4 de 5.975 m²
Salas modulares com divisórias acústicas e removíveis
Moderno sistema de climatização modular
Iluminação pré-programada, acionada por controle remoto
Acesso por elevadores sociais e escadas rolantes
Iluminação pré-programada acionada por controle remoto
Piso elevado com possibilidade de instalação de pontos de energia, internet, água, esgoto, som e telefone
Pé direito de 4,8 m e 7,4 m
Auditório para até 3.450 pessoas
Cozinha para até 3.000 refeições simultâneas
Amplo estacionamento, com aproximadamente 4.100 vagas
Heliponto

The Center Convention has a structure of 26.6 thousand m², being considered one of the most modern in the country
for holding events, with modular spaces and the latest technology in equipment and services. It is one of the main convention
centers in Brazil, ideal for trade fairs, conferences, parties, conventions, seminars and social events. The space brings together
the best location in town, that which is most modern for holding events, with complete infrastructure, equipment and systems
of the latest generation and services with an international standard. All of this offered in a pleasant environment, with beautiful
landscape design and access to all the options offered in Center Shopping Complex
Center Convention: infrastructure for all kinds of events:
• Total area 26.655 m²
• Rentable Area E3 - 6.243 m²
• Rentable Area E4 - 5.975 m²
• Modular rooms with acoustic and removable dividers
• Modern modular acclimatization system
• Pre programmed lightning, triggered by remote control
• Access by elevators and escalators
• Pre programmed lightning, triggered by remote control
• Raised floor with the possibility of installing power points, internet, water, sewage, sound and phone
• Ceiling height 4.8m and 7.4m
• Auditorium for up to 3,450 people
• Kitchen for up to 3.000 meals at the same time
• Ample parking, with approximately 4.100 spaces
• Helipad
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Diferenciais:
Conta com uma equipe especializada, sempre presente na preparação e durante o evento, com no mínimo um coordenador de
evento, independente do horário do término. A montagem do salão, bem como limpeza antes e depois é de responsabilidade
do Center Convention. O espaço também conta com mobiliário próprio, utilizado conforme disponibilidade.
Planta Baixa:
O Complexo AB, composto pelas salas modulares A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 e B4 e pelo Foyer AB, comporta até 3.450 pessoas,
podendo ser subdividido em até oito espaços, para eventos simultâneos ou atividades paralelas.
O espaço se adapta aos mais diferentes formatos de eventos, adequando-se à necessidade individual de cada evento.
O piso E4 é uma área multiuso que oferece em sua infraestrutura a possiblidade de instalação de coberturas móveis.
O piso E3, localizado no piso inferior às salas modulares do Center Convention, também é multiuso e pode ser acessado por
meio das escadas rolantes e dos elevadores. Ambas as áreas são usualmente utilizadas como estacionamentos, contudo
adequam-se perfeitamente para receber grandes eventos, como feiras e congressos.
Differentials:
The Center Convention has a specialized team, always present in the preparation of and during the event, with at least one event
coordinator, regardless of ending time. The setting up of the hall as well as the cleaning before and after is the responsibility of
the Center Convention. The area also has its own furniture, used as available.
Floor Plan:
The AB complex, made up of modular rooms A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 and B4 and the foyer AB holds up to 3,450 people and
can be subdivided into up to eight spaces for parallel or simultaneous events or activities. The space adapts to the most different
formats of events, adapting to the individual needs of each event.
The E4 floor is a multipurpose area that offers in its infrastructure the possibility for the installation of mobile canopies.
The E3 floor, located on the floor below the Center Convention modular rooms, is also multipurpose and can be accessed by
escalators and elevators. Both areas are usually used as parking lots, but lend themselves perfectly to host major events, such
as fairs and congresses.
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Gastronomia Center shopping
O Center Shopping possui duas praças de alimentação com mais de 50 opções para atender a gostos variados, que vão desde
os tradicionais fast-foods, passando por massas, carnes nobres, saladas, grelhados, frutos do mar, culinária oriental, australiana,
contemporânea e ainda a tradicional comida mineira e os cafés em vários pontos do shopping.
Entre os restaurantes estão o Chima Steakhouse, Barolo, Empório Divino, Outback Steakhouse, Dona Conceição, Mousse Cake,
Divino Fogão e Keiretsu Sushi Bar.
Center Shopping Cuisine
The Shopping Center has two food courts with more than 50 options to meet the varied tastes, ranging from the traditional fast
food, pasta, prime meats, salads, grills, seafood, oriental cuisine, Australian, contemporary and even the traditional local food of
minas and cafes in various points of the shopping complex. Among the restaurants are the Chima Steakhouse, Barolo, Emporium
Divine, Outback Steakhouse, Dona Conceição, Mousse Cake, Divino Fogão e Keiretsu Sushi Bar.
Confira todas as opções de alimentação no Center Shopping:
Check out all the food options at the Center Shopping:
AÇAI NO PONTO
AMARETTO
BAROLO ITALIAN DRESSING
BEBELU SANDUICHES
BOB’S
BURGER KING
CACAU SHOW
CAFEEIRO
CALDO E WOK EXPRESS
CATUAÍ CAFÉ
CENTER LANCHES
CHIMA STEAKHOUSE
CHIQUINHO SORVETES
CHOCOLATES BRASIL CACAU
CIA DA EMPADA
COFFEE SHOP
COPENHAGEN

CREPS
CROASONHO
DIVINO FOGÃO
DONA CONCEIÇÃO
EMPÓRIO DIVINO
FÁBRICA DI CHOCOLATE
FOGO VIVO
FON PIN
FROZEN MILK SHAKE
GIRAFFAS
GRÃOS DO CERRADO
GRILETTO
HABIB’S
JIN JIN WOK
KEIRETSU SUSHI BAR
KUATIPURU CREPE E AÇAI

LOLY BALAS
MAX SUSHI
MC DONALD´S
MEXICOLETAS
MINEIRICE
MOUSSE CAKE
MR PRETZELS
NUTTY BAVARIAN
OUTBACK STEAKHOUSE
PÃO DE BATATA
PATRONI PIZZA
PIZZA PAN
POINT BAROLO
QUIOSQUE CHOPP
BRAHMA
QUIZNOS

REDE AÇAÍ.COM
REI DO MATE
ROASTED POTATO
SALGADOS
TRIÂNGULO
SALAD CREATIONS
SHEKINAH
SPOLETO
SUBWAY
TODO BRIGADEIRO
TREM BÃO
UAI TCHÊ GRILL
VIVA DIET
VIVENDA DO
CAMARÃO
YOGOOTHIES
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Guia de

SERVIÇOS

Services Guide

A multiplicidade é um traço marcante no setor de serviços em Uberlândia, ideal para realização de negócios ou eventos,
o município reúne todos os requisitos essenciais como as principais agências bancárias, agências de câmbio, agências de
viagens, empresas especializadas em montagem em estrutura para eventos, diversas faculdades, universidades públicas e
privada, além de clínicas e hospitais referência em todo o país.
Uberlândia é o lugar certo para a realização de eventos, com mão de obra qualificada e toda infraestrutura e tecnologia ao seu
alcance.

Multiplicity is a striking feature in the service sector in Uberlândia, ideal for conducting business or events. The city
brings together all the essential requirements such as major banks, currency exchange offices /bureaux de change, travel
agencies, companies specialized in setting up structures for events, several colleges, public and private universities, as well as
clinics and hospitals which are references throughout the country.
Uberlândia is the ideal location for events, with skilled labor and all the infrastructure and technology that you may need at
your fingertips.
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AGÊNCIAS
DE CÂMBIO
EXCHANGE AGENCIES

AGÊNCIAS
DE VIAGEM
TRAVEL AGENCIES

ociado
Ass

UCVB

TRADE TURISMO – VIAGEM
Av. Belo Horizonte, 276 – Martins
(34) 3293-1000
reservas@tradeturismo.com.br
www.tradeturismo.com.br

ociado
Ass

ociado
Ass

UCVB

RENOVA CÂMBIO
Av. João N. de Ávila, 1.331,
Center Shopping, Lj. 605
Tibery
(34) 3216-1661

ARTESANATO

UCVB

FLYTOUR BUSINESS TRAVEL
Av. Floriano Peixoto, 615, sala 103/104
Edifício Floriano Center
Centro
(34) 3253-4400
udi@flytour.com.br
www.flytour.com.br

uberlandiashopping.loja@renovacambio.com.br

ociado
Ass

RECEPTION AGENCIES

UCVB

LAZERTUR
Av. Rondon Pacheco, 1756 - lojas 01 e 02
Vigilato Pereira
(34) 3237-2515
contato@lazertur.com.br
www.lazertur.com.br

ociado
Ass

ociado
Ass
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ATLÂNTICA AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO
Av. Floriano Peixoto, 3.345
Brasil
(34) 3212-2727
cida@atlanticaturismo.com.br
www.atlanticaturismo.com.br

UCVB

MAGNUS TURISMO
Rua Prof. Pedro Bernardo, 149
Centro
(34) 3236-1991
magnus@magnusturismo.com.br
www.magnusturismo.com.br

ANA CENTENO ARTE & ARTESANATO
Rua Hidel Brando Oliva, 797
Santa Mônica
(34) 3234-6815 / 9171-7575
anacentenosilva@yahoo.com.br

ociado
Ass

UCVB

ARLETE MACHADO BIJUTERIA,
BISCUIT E TRICÔ
Rua Prof. Pedro Bernardo, 40, Apto. 401
Centro
(34) 3236-5816
mangelica@fiemg.com.br

ociado
Ass
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CHEF MINEIRIM
Rua Domingos Álvares, 38 – Roosevelt
(34) 3215-7153
contato@chefmineirim.com.br
www.chefmineirim.com.br

ociado
Ass

UCVB
ociado
Ass

TRIÂNGULO MINEIRO TURISMO
RECEPTIVO
Av. Antônio Francisco Lisboa, 90
Jardim Inconfidência
(34) 3227-7500
zelucas@tmreceptivo.com.br /
adm@tmreceptivo.com.br
www.tmreceptivo.com.br

ociado
Ass

UCVB

www.renovacambio.com.br

AGÊNCIAS
DE RECEPTIVO

CRAFTS

UCVB

STB - STUDENT TRAVEL BUREAU
Rua Vital Jose Carrijo, 807
Lídice
34) 3214-4545
stbudi@globaloffice.tur.br
www.stb.com.br

NEIDES ART & ARTESANATO
Rua Eduardo Márquez, 909, Apto. 303 –
Osvaldo Resende
(34) 3236-1714 / 9172-1961
neides.sales@hotmail.com
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CERIMONIAL
CEREMONIAL

DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS
BEVERAGES DISTRIBUTOR

ociado
Ass

UCVB

ORLEI MOREIRA CERIMONIAL E
JORNALISMO
Rua Silviano Brandão, 101, Apto. 904
Centro
(34) 9992-6423 / 9977-1513
orlei@orleimoreira.com.br
www.orleimoreira.com.br

CONSULTORIA
CONSULTING

ociado
Ass

UCVB

CICLOS CONSULTORIA EM GEOLOGIA
E TURISMO
Av. Paulo Gracindo, 1000 – Morada Colina
(34) 3223-3866 / 9198-5322
lucianelopesth@terra.com.br
www.ciclos.tur.br

CORRETORA
DE SEGUROS
INSURANCE BROKERS
ociado
Ass

ociado
Ass

UCVB

VELSEG CORRETORA DE SEGUROS
Av. Segismundo Pereira 145 - Santa
Mônica
(34) 3084-0364 / 9124-0127
contato@velseg.com.br
www.velseg.com.br

UCVB

MINISTÉRIO STANDS
Av. Visconde de Mauá, 340
Marta Helena
(34) 3212 – 8415
contato@ministeriostands.com.br
www.ministeriostands.com.br

CAMPIONI DISTRIBUIDORA
Av. Monsenhor Eduardo, 949
Bom Jesus
(34) 3232-0019 / 969-0091
contato@campionidistribuidora.com.br
www.campionidistribuidora.com.br

ESTRUTURA
PARA
EVENTOS
STRUCTURE FOR EVENTS

ociado
Ass

ociado
Ass

UCVB

TRIÂNGULO MONTAGENS
Av. Bárbara Eleodora, 945 – Nossa
Senhora das Graças
(34) 3211-0448
tmstands@triang.com.br;
www.triangulomontagem.com.br

INFORMÁTICA
DATA PROCESSING
/ COMPUTING

UCVB

LÍDER MONTAGEM DE STANDS
E EVENTOS
Rua Nossa Senhora do Carmo, 491
Santa Rosa
(34) 3084-0636 / 3224-9868 /
9232-0422 / 9167-5228
contato@liderstands.com.br
www.liderstands.com.br

UCVB
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ociado
Ass

ociado
Ass

UCVB

MARTINELLI STANDS
Rua Airdo Rubens Borba, 155
Distrito Industrial
(34) 3232-9889
martinelli@martinellistands.com.br
www.martinellistands.com.br
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ociado
Ass

UCVB

OPENHAUS
Rua Manto, 182
Jardim Patrícia
Telefone: (34) 3227-1422
E-mail: edjay@openhaus.com.br
Site: www.openhaus.com.br

LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA
E AUDIO VISUAL
RENTAL OF DATA
PROCESSING AND AUDIO
VISUAL EQUIPMENT

ociado
Ass

UCVB

DAMACENO VÍDEO PRODUÇÕES
E EVENTOS
Av. Afonso Pena, 4.465
Umuarama
(34) 3230-3230
damaceno@damaceno.com.br
www.damaceno.com.br

MOTEL

ociado
Ass

MOTEL

UCVB

ICONE COMUNICAÇÃO
Av. Cesário Alvim, 3053, sala 01
Brasil
(34) 3212-8037
marketing@iconecomunicacao.com
www.iconecomunicacao.com
ociado
Ass
ociado
Ass

UCVB
UCVB

TOPAS MOTEL
Rua Dr. Arnaldo Godoy Souza, 1.455
Tubalina
(34) 3238-1332 / 3238-2000 /
Fax: (34) 3238-1855
topasmotel@uber.com.br
www.topasmotel.com.br

POOL COMUNICAÇÃO
Rua Olavo Bilac, 384
Tabajaras
(34) 3235-7408
humberto@poolcomunicacao.com.br
www.poolcomunicacao.com.br

ORGANIZADORES
E PROMOTORES
VIVA MARKETING PROMOCIONAL
R. Barão de Camargo, 149, Sala 7
DE EVENTOS
Centro
ociado
Ass

ociado
Ass

UCVB

GRAPHIX LOCAÇÃO E EVENTOS
Av. Getúlio Vargas, 2.074
Tubalina
(34) 3256-6600 /
Plantão: (34) 9977-7575
graphix@graphixlocacao.com.br
www.graphixlocacao.com.br

UCVB

ORGANIZERS AND
PROMOTERS OF EVENTS

ociado
Ass

ociado
Ass

UCVB

LEONARDO GAMA DAMACENO
Av. Anselmo Alves dos Santos, 1280 Santa Mônica
(34) 3230-3236
leonardo@damaceno.com.br

(34) 3222 6992
antonia@vivamarketing.com.br; carolina@
vivamarketing.com.br
www.vivamarketing.com.br

SERVIÇOS DE
TRADUÇÃO
TRANSLATION SERVICES

UCVB

CLUBE DO COWBOY DE UBERLÂNDIA
LTDA ME
Av. José Paes de Almeida, 950
Jardim Finotti
(34) 3230-6900
financeiro@clubedocowboy.com.br
www.clubedocowboy.com.br
ociado
Ass

ociado
Ass

ociado
Ass

UCVB

BAGNALL’S – TRADUÇÃO SIMULTÂNEA
Av. João Pinheiro, 4523,
Umuarama
(34) 3232-8827
jdbbrasil@gmail.com

UCVB
UCVB

PROJEÇÃO & IMAGEM
Av. Rondon Pacheco, 2.414 – Saraiva
(34) 3217-3403 / 3212-1616 /
9106-2266 / 9667-5028
comercial@projecaoeimagem.com.br
www.projecaoeimagem.com.br

ociado
Ass

ESSENCIAL EVENTOS E PRODUÇÕES
Av. Ortizio Borges, 2.608
UCVB
Santa Mônica
(34) 3214-2706 / 3084-6247 / 9971-7380 MAIONE CARRIJO
CONSULTORIA EM INGLÊS
mara@essencialep.com.br /
Rua Augusto César, 486
comercial@essencialep.com.br
General Osório
(34) 9977-7016
maionecarrijo@gmail.com
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SPA’S

TURISMO DE
AVENTURA

SPA’S

AVENTURE TOURISM
ociado
Ass

UCVB

SPA EQUILÍBRIO
Av. Felipe Bueno de Campos, 10
Ibiporã
(34) 3214-9070
spaequilibrio@spaequilibrio.com.br
www.spaequilibrio.com.br

TRANSPORTE

ociado
Ass

UCVB

FREE SERVICE
Av. Rondom Pacheco, 3500 - Sala 1
Bairro Saraiva
(34) 3230-9025 / 8873-8534
tatiane@frigoservice.com.br
www.frigoservice.com.br

ociado
Ass

UCVB

TURISMO E AVENTURA
Av. Equador, 203
Roosevelt
(34) 9909-0302
contato@curupiraturismo.com
www.curupiraturismo.com

CURUPIRA

SOS LAR ATENDIMENTO MÉDICO
EMERGENCIAL
Rua Otávio de Brito, 20 Sala 13
Centro
0800-0953830
soslarutimovel@hotmail.com

SHOPPING
SHOPPING

TRANSPORT / SHIPPING
ociado
Ass

UCVB

ALIANÇA SERVICE SERVIÇOS DE TÁXI
Av. Indaiá, 880 Sala01
Planalto
(34) 3254-5858 / 997-4976
aliancaservice@hotmail.com

ociado
Ass

UCVB

CHINA TUR – TRANSPORTES
Rua Cel. Antônio Alves Pereira, 2.466
Saraiva
(34) 3227-6023
chinatur.udi@gmail.com
www.chinaturismo.com.br

ociado
Ass

UCVB

TRILHAS INTERPRETATIVAS
(34) 3210-6316 / 9135-7646
contato@trilhasinterpretativas.com
www.trilhasinterpretativas.com

OUTROS
SERVIÇOS
OTHER SERVICES

ociado
Ass

UCVB

ESPAÇO DOS CARTUCHOS
Rua Gentil Meireles, 85,
Presidente Roosevelt
(34)3223-0200 / 8821-2979
espacodocartucho@hotmail.com
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Uberlândia Shopping
Avenida Paulo Gracindo, 15 Morada da Colina,
Uberlândia - MG, 38411-106
(34) 3293-7800
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Griff Shopping Av. Governador Rondon Pacheco, 2300
- Saraiva, Uberlândia - MG, 38408-404
(34) 3236-3677

Via Centro Shopping
Av. Afonso Pena, 1177
Centro
(34) 3210-1174
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COMUNICAÇÃO
Communication
Uberlândia possui um polo de comunicação muito influente e formador de opinião. Com afiliadas de grandes veículos, a cidade
sustenta uma gama de agências de comunicação e também publicidade premiadas.
O setor cresceu junto com a cidade, que conta hoje com a afiliada Rede Globo (TV Integração), Rede Record (TV Paranaíba), SBT
(TV Vitoriosa), Band (Band Triângulo), além da TV Universitária, que funciona dentro da Universidade Federal de Uberlândia e
canais transmitidos em
rede fechada.
A cidade conta também com diversas rádios AM e FM que
permeiam suas transmissões entre músicas e notícias de Uberlândia
e região. O Jornal Correio de Uberlândia é o principal impresso, com
edições diárias, exceto às segundas-feiras. O Gazeta de Uberlândia,
outro importante veículo, tem edições semanais. Também conta
com várias revistas que compõem o cenário de entretenimento,
negócios, cultura, moda, gastronomia, agronegócio.
Uberlândia has a very influential communication hub which is
also a trendsetter. With affiliates made up by large communication
vehicles, the city supports a range of communication and award
winning advertising agencies.
The sector has grown with the city, which now has the Rede Globo
affiliate (TV Integração), Rede Record (TV Parnaíba), SBT (TV
Victoriosa) Band (Band Triângulo), and the University TV, which
operates within the Federal University of Uberlândia and channels
transmitted over closed network.
The city also has several AM and FM radio stations that permeate
their transmissions between music and news of Uberlândia and
region. The Jornal Correio de Uberlândia is the main printed
newspaper, with daily editions, except on Mondays. The Gazeta
de Uberlândia, another important vehicle has weekly editions.
There are also several magazines that make up the entertainment,
business, cultural, fashion, cuisine and agribusiness scenario.
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TVs
Tvs

BAND TRIÂNGULO
Av. Rondon Pacheco, 3159
Bairro Lídice.
(34) 3222-1311
comercialtri@band.com.br
www.band.com.br

CANAL DA GENTE
Avenida Alexandre Ribeiro Guimarães,
315 – Santa Maria
(34) 3212-7515
contato@canaldagente.com.br
www.canaldagente.com.br

REDE VITORIOSA – AFILIADA SBT
Rua Bernardo Guimarães, 81 – Centro.
(34) 3292-5800
comercial@redevitoriosa.com.br
www.redevitoriosa.com.br

TV INTEGRAÇÃO –
AFILIADA REDE GLOBO
Avenida Maranhão, 1666 –
Bairro Umuarama
(34) 3218-3400 / 3218-3337
vendas.udi@tvintegracao.com.br

www.tvintegracao.com.br

TV PARANAÍBA –
AFILIADA REDE RECORD
Avenida Prof. José Ignácio de Sousa,
2710 – Bairro Umuarama
34 3218 0010 / Fax: 34 3218 0036
comercial@tvparanaiba.com.br
www.tvparanaiba.com.br

TV UNIVERSITÁRIA UBERLÂNDIA
Avenida João Naves de Ávila, 2121 –
Bloco I S
(34) 3239-4353
gerenciartu@gmail.com
www.rtu.ufu.br

PARANAÍBA FM
Av. Prof. José Ignácio de Souza, 2710
Umuarama
(34) 3218-0010 / 3218-0036
comercial@paranaibafm.com.br
www.paranaibafm.com.br

RÁDIOS
Radios

CULTURA HD FM
Rua Rio Grande do Norte, 1096 –
Bairro Umuarama
(34) 3291-5508 / 3291-5510
Daniel@culturahd.com.br
www.culturahd.com.br

RÁDIO GLOBO CULTURA DE
UBERLÂNDIA
Rua Rio Grande do Norte, 1096 –
Bairro Umuarama
(34) 3291-5510
www.culturaam.net

EDUCADORA JP
Avenida Professor José Ignácio de
Souza, 2710 – Bairro Umuarama
(34) 3218-0010 / 3218-0036
comercial@educadorapj.com.br
www.educadorajp.com.br

LÍDER FM
Av. Paulo Roberto Cunha Santos, 2071
Marta Helena
(34) 3227-3179
arte@liderfm.com.br
www.liderfmuberlandia.com.br

RÁDIO AMÉRICA AM
Praça Nossa Senhora Aparecida, 134
Aparecida
(34) 3292-0401
america@radioamerica.com.br
www.radioamerica.com.br

RÁDIO MANIA FM
Rua Bernardo Guimarães, 111- Centro
(34) 3293-1310
uberlandia@radiomania.com.br
www.radiomania.com.br

RÁDIO UNIVERSITÁRIA FM
Avenida João Naves de Ávila,
2121 – Bloco I S
(34) 3239-4353
gerenciartu@gmail.com
www.rtu.ufu.br

RÁDIO VITORIOSA AM
Rua Bernardo Guimarães, 111 - Centro
(34) 3293-1303
comercial@radiovitoriosa.com.br
www.radiovitoriosa.com.br
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VISÃO FM
Rua: Cruzeiro dos Peixotos nº 499
12º andar - Bairro Aparecida
(34) 3236-3434
www.98visaofm.com.br

JORNAIS
Newspapers

JORNAL GAZETA DE UBERLÂNDIA
Avenida Floriano Peixoto, 615
Ed. Floriano Center - Centro
(34) 3231-8050
gazetauberlandia@yahoo.com.br
www.gazetaudi.com.br

JORNAL CORREIO DE UBERLÂNDIA
Avenida José Andraus Gassani n° 4555,
Industrial
(34) 3218-7710

REVISTA DYSTAK’S
Avenida Vasconcelos Costa, 2468
Daniel Fonseca
(34) 3238-4333 / 3238-4025
revistadystaks@revistadystaks.com.br
www.revistadystaks.com.br

REVISTA INTEGRA
(34) 3084-7779
revistaintegraminas@hotmail.com
www.integraminas.com.br

REVISTA PROGETTO
Rua Santos Dumont, 945 – Sala 6 / Lídice |
Uberlândia/MG
(34) 3214-5421
contato@sonoramarketing.com.br
www.revistaprogetto.com.br

COMUNICAÇÃO
E MARKETING

www.correiodeuberlandia.com.br

Magazines

ARES COMUNICAÇÃO
Av. Rondon Pacheco, 3.338 – Saraiva.
(34) 3216-7881 / 8855-7881
contato@arescomunicacao.com.br
www.arescomunicacao.com.br

GA COMUNICAÇÃO
REVISTA CULT
Av. Francisco Galassi, 990
Morada da Colina,
(34)3219-7949
assessoria@netcult.com.br
www.netcult.com.br

REVISTA MERCADO
Rua Roosevelt Oliveira, 345, Sala 14 –
Aparecida – CEP: 38.400-610.
(34) 3236-6112
comercial@revistamercado.com.br
www.revistamercado.com.br
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FOTOGRAFIA
Photography

ISMAEL CRISTIANO FOTOGRAFIAS
Rua Ivan Alves Carvalho, 224
Jardim América
(34) 9163-6161
ismael.cristiano@hotmail.com
www.facebook.com/ismaelfotografo

Communication And Marketing

faleconosco2@correiodeuberlandia.com.br

REVISTA

www.tailorinteligencia.com.br

TAILOR
Av. Nicomedes Alves dos Santos,
3600 - Sala 223
Morada da Colina
(34) 32318783
contato@tailorinteligencia.com.br
www.tailorinteligencia.com.br

Av. João Naves de Ávila, 1331 - sala 11
Piso A - Center Shopping
(34) 3212-6707 / 3213-4860
sergio@gacomunicacao.com.br
www.gacomunicacao.com.br

SERIFA COMUNICAÇÃO INTEGRADA
Barão de Camargo, 149, Sala 5, 2º Andar
Centro – CEP: 38.400-160.
(34) 3224-6084
assessoria@serifacomunicacao.com.br
www.serifacomunicacao.com.br
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LUCIANA SANTOS FOTOGRAFIA
Rua Alagoas, 15 – Bairro Brasil
(34) 9126-6534
luciana@lucianasantos.com.br
www.lucianasantos.com.br

PRODUTORA
Producers

CINE FILMES
RuaPerecles Vieira da Mota, 478
Santa Mônica
(34) 3255-5757
cinefilmes@cinefilmes.com.br
www.cinefilmes.com.br

DAMACENO PRODUÇÕES
Avenida Afonso Pena, 4465
Bairro Umuarama
(34) 3230-3230
damaceno@damaceno.com.br
www.damaceno.com.br
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de Classe
Entities Of Class
Uberlândia conta com muitas entidades de classe. Cada qual visa defender, zelar pela ética profissional, cuidar dos
interesses de seus associados, promover a cidadania, discutir os principais problemas do município e da região ligados
a estratégias de desenvolvimento, a fim de permitir um real crescimento sustentável e competitivo em seus segmentos
de atuação. Frente a essas entidades representativas estão dirigentes associativos que, pelo seu trabalho voluntário,
desenvolvem um papel fundamental de fiscalização e reivindicações junto à classe política em todas as suas esferas.
Juntas, a sociedade civil tem se fortalecido e mostrado que a união faz a força e gera resultado.
Uberlândia has many professional associations. Each one aims to protect, care for professional ethics, care for the
interests of its members, promote citizenship and discuss the main problems of the city and region linked to development
strategies in order to bring about a real sustainable and competitive growth in their segments performance. At the head
of these representative bodies are association leaders who, through their volunteer work, develop a key role in monitoring
and protecting their rights in the face of the political class in all its spheres. Together, civil society has been strengthened
and has shown that unity is strength and generates results.
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Rua da Doméstica, 250
Planalto.
(34) 3228-8000 / 3228-8004
mg@aacd.org.br
www.aacd.org.br

A Associação de Assistência à Criança Deficiente - AACD, com 64 anos de atividades, é uma instituição filantrópica e sem fins
lucrativos — presidida por Regina Helena Scripilliti Velloso —, que tem como crença o estabelecimento de uma sociedade que
convive com as diferenças porque reconhece em cada indivíduo sua capacidade de evoluir e contribuir para um mundo mais
humano.
A unidade da AACD Uberlândia, inaugurada em 31 de agosto de 2001, com recursos do Teleton de 2000, promove a reabilitação
dos pacientes com deficiência física e mantém uma das seis oficinas ortopédicas da Instituição, que são responsáveis pela
produção de órteses e próteses.
Oferece atendimento nas áreas de assistência social, fisiatria, fisioterapia, fisioterapia aquática, fonoaudiologia, musicoterapia,
neuropediatria, nutrição, ortopedia, pedagogia, psicologia, terapia ocupacional e urologia. São realizados 395 atendimentos por
dia e já ultrapassou a marca de um milhão de atendimentos desde a sua inauguração.
Para manter toda estrutura, a AACD necessita do apoio de toda comunidade e apresenta diversas formas de contribuição.
Para pessoas físicas, uma das opções é tornar-se um mantenedor fazendo doações periódicas via boleto bancário ou débito
em conta; também é possível doar produtos novos e usados para o bazar fixo da unidade como brinquedos, vestuário, móveis,
utensílios domésticos, eletroeletrônicos, entre outros. Já os estabelecimentos comerciais de Uberlândia e região podem
colaborar também, permitindo que a AACD instale um cofrinho da Corrente do Bem, para que a população deposite notas e
moedas. As empresas podem ainda adquirir o selo Empresa Parceira, repassar o Imposto de Renda, que também pode ser feito
pela pessoa física.
The Association for Assistance to Disabled Children - AACD, with 64 years of activity, is a philanthropic and nonprofit
institution – presided over by Regina Helena Scripilliti Velloso - whose belief is the establishment of a society that is able
to live with differences because it recognizes in each individual his/her capacity to evolve and contribute to a more human
world.
The AACD Uberlândia unit, opened on August 31, 2001, with Telethon 2000 resources, promotes the rehabilitation
of patients with physical disabilities and maintains one of the six orthopedic workshops of the Institution, which are
responsible for the production of orthotics and prosthesis.
It offers attendance in the areas of social care, physiatry, physical therapy, aquatic therapy, speech therapy, music therapy,
pediatric neurology, nutrition, orthopedics, pedagogy, psychology, occupational therapy and urology. Three hundred and
ninety five (395) visits per day are made and the institution has surpassed the mark of one million visits since its opening.
To maintain the whole structure, AACD needs the support of the whole community and presents various forms of
contribution. For individuals, one option is to become a maintainer making regular donations via bank transfer or direct
debit; one can also donate new and used products for set jumble sale/bazaar of the unit, be it toys, clothing, furniture,
household items, electronics, among outros. Merchants of Uberlândia and region can also cooperate, allowing AACD to
install a Corrente do Bem (Chain of Good Will) piggy bank, so that the population may deposit notes and coins. Companies
can also acquire the Partner Company stamp, pass on their income tax, which can also be done by the individual.
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Avenida Vasconcelos Costa, 1.500
Martins
(34) 3239-1500
secretaria@aciub.com.br
www.aciub.com.br

A Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub) nasceu em 1933, época em que o contexto histórico não era nada
favorável. O mundo sentia o abalo advindo da crise de 1929 e Getúlio Vargas tentava implantar projetos de modernização
econômica para driblar as dificuldades.
Ainda em seus primeiros passos e projetos, a Aciub já deixava clara sua missão.
Em seus primeiros anos de existência, quando as estradas já não ofereciam transporte adequado à época, com pouca
manutenção, com pedágios que a classe de motoristas achava injustos, a Aciub agiu como intermediária entre os interesses dos
caminhoneiros e empresas. A entidade teve participação muito ativa na instalação da malha rodoviária na região. Todas as BRs
que passam por Uberlândia ou redondezas receberam uma entusiasmada participação da associação, incluindo reuniões com
Ministros e Presidentes da República. Desde o primeiro asfaltamento, entre Uberlândia e o Trevo de Monte Alegre, na década
de 1950, até os dias atuais, ela se faz presente na reivindicação de uma malha sempre eficiente.
A industrialização da cidade também teve atenção, dedicação e o trabalho da Aciub. Quando se criaram as primeiras Cidades
Industriais de Minas Gerais, pelo governo mineiro, Uberlândia não foi privilegiada. A associação lutou para que aqui também se
instalasse uma Cidade Industrial e contribuiu para que ela fosse uma das que mais se desenvolveram no Estado.
A grande maioria dos projetos da Aciub sempre foi de interesse social e, por isso, conta com a participação de outras entidades,
autoridades políticas e administrativas. A Associação é forte e influente ao defender o interesse dos associados. Reúne
empreendedores que têm o compromisso de promover o desenvolvimento da classe empresarial, liderando iniciativas com
responsabilidade social, em benefício de toda a comunidade.
Tem por meta promover o associativismo e possibilitar o acesso à informação de maneira mais ágil, além de provocar e
incentivar os empresários a desenvolverem seus negócios dentro do conceito.
The Commercial and Industrial Association of Uberlândia (Aciub) came to life in 1933, a time when the historical
context was not favorable. The world felt the shock arising from the crisis of 1929 and Getúlio Vargas tried to implement
economic modernization projects to get around the difficulties.
While still in its early stages and projects, Aciub already had made its mission clear.
In its early years, when the roads did not offer adequate transportation at the time, with little maintenance, with tolls that
the driver class thought unjust, the Aciub acted as an intermediary between the interests of truck drivers and companies.
The entity had very active participation in the road network installation in the region. All BRs that pass through Uberlândia
or surrounding area received an enthusiastic participation of the association, including meetings with Ministers and
Presidents of the Republic. From the very first paving between Uberlandia and the Trevo (Roundabout) of Monte Alegre, in
the 1950s, to the present day, Aciub is present in always claiming an efficient road network.
The industrialization of the city also had the attention, dedication and the work of Aciub. When the first industrial cities of
Minas Gerais were established, by the state government, Uberlândia was not privileged. The association fought so that
here in Uberlândia an Industrial City would be installed and helped it to be one of the most developed in the state.
The vast majority of Aciub projects have always been of social interest and, therefore, have had the participation of other
entities, political and administrative authorities. The Association is strong and influential in defending the interests of its
members. It brings together entrepreneurs who are committed to promoting the development of the enterprise-class,
leading initiatives with social responsibility for the benefit of the whole community.
The goal of Aciub is to promote networking and provide access to information in a more agile way, in addition to provoking
and encouraging entrepreneurs to develop their business within the concept.
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Rua João de Barro, 396
Cidade Jardim
(34) 3217-8514
uberlandia@apaebrasil.org.br
www.uberlandia.apaebrasil.org.br

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, reconhecida
de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, que se destaca no pioneiro atendimento às pessoas com deficiência
intelectual e múltipla, temos missão de promover e articular ações em defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de
serviços e apoio às famílias, direcionando para a melhor qualidade de vida dos alunos e usuários.
Com 50 anos de trabalho de excelência, atendendo em torno de 350 alunos e usuários, em prol da pessoa com deficiência
intelectual e múltipla, e sua família, a APAE desenvolve os seguintes programas:
Programa Saúde: Atendimentos clínicos, visando reabilitação, bem estar e qualidade de vida aos seus usuários desde 0 meses
(Estimulação Precoce), sem terminalidade intervindo nas áreas de, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Hidroterapia, Psicologia,
Psicopedagogia, Pedagogia, Enfermagem, Nutrição, Terapia Ocupacional e Assistência Social. Nos quais tem cada um seu
objetivo:
Programa Família: Mantém-se uma relação aproximada com a família apaeana acompanhando o desenvolvimento da pessoa
com deficiência e apoiando a relação família/pessoa com deficiência.
PROGRAMA DE ATENDIMENTO TERAPÊUTICO
(programa se divide em três segmentos):
Qualidade de Vida: Os usuários em fase de envelhecimento participam de oficinas como Dança, Informática, Artes, Pedagogia,
Corpo em Movimento, Música (coral), Culinária, Viveiro, Psicologia, Casa Funcional visando assim sua qualidade de vida,
autonomia e independência para um envelhecimento saudável.
Oficinas Ocupacionais: Os usuários participam de oficinas de Sabonete, Reciclagem, Culinária, Horta e atendimentos como
Corpo em Movimento, Psicologia, Casa Funcional e Pedagogia. Todos visando a aquisição de habilidades que favoreçam a
inclusão social do usuário e sua autonomia.
Oficina Profissionalizante: Os usuários são capacitados e preparados para sua inclusão no mercado de trabalho.
Programa Educação: Dentro da instituição temos a APAE Escola, atualmente contemplamos o Ensino Fundamental (6 a 14
anos), a EJA - Educação de Jovens e Adultos (14 a 21anos) com currículos adaptados para educação especial, AEE (Atendimento
Educacional Especializado) oferecendo suporte aos alunos que foram para o ensino comum e também atendimentos clínicos no
programa saúde.
Programa Auto Defensoria: Os alunos e usuários são preparados para se posicionar e tomar decisões pertinentes à sua vida,
como cidadãos de direitos e responsáveis por suas ações, fortalecendo assim, sua identidade e potencializando através da
autonomia a oportunidade de fazer escolhas.
Dessa forma, justificamos nosso trabalho através do tema “APAE Construindo uma história de igualdade e de oportunidades
para todos!
A APAE tem prestado um grande serviço a toda sociedade, apresentando um trabalho de desenvolvimento, visibilidade e
credibilidade para que as empresas, pessoas físicas e jurídicas, invistam em projetos que beneficiem nossos alunos e usuários.
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APAE – the Association of Parents and Friends of Exceptional Children, is a non-governmental, non-profit organization,
recognized as a Federal, State and Municipal Public Utility, which stands out in its pioneering care for people with intellectual
and multiple disabilities. It has the mission to promote and articulate actions in defense of rights, prevention, counseling,
services rendering and support for families, directing towards a better life quality for students and users.
With 50 years of excellence in labor, attending around 350 students and users, on behalf of people with intellectual and multiple
disabilities, and their families, APAE develops the following programs:
Health Program: Clinical Consultations, aimed at rehabilitation, wellbeing and life quality of its users as from day one
(Early Stimulation), without terminality intervening in the areas, Speech Therapy, Physiotherapy, Hydrotherapy, Psychology,
Educational Psychology, Education, Nursing, Nutrition, Occupational Therapy and Welfare. In which each one has
his/her purpose:
Family Program: Maintain a close relationship with the apae family accompanying the development of the people with
disabilities and supporting the relationship family/disabled person.
THERAPEUTIC CARE PROGRAM (the program is divides into three segments):
Life Quality: Users in the latter days of life participate in workshops such as Dance, Computer, Arts, Education, Body Moving,
Music (coral), Cooking, Nursery, Psychology, Functional House and so take care of their life quality, autonomy and independence
for a healthy aging.
Occupational workshops: Users participate in Soap, Recycling, Cookery, Gardening workshops, and such care as Body in Motion,
Psychology, Functional House and Pedagogy. All for the acquisition of skills that foster the user’s social inclusion and autonomy.
Professionalizing Workshop: Users are trained and prepared for inclusion in the labor market.
Education Program: Within the institution we have the APAE School, currently concentrating on elementary education (6-14
years), the EJA - Youth and Adult Education (14 to 21 years) with adapted curricula for special education, AEE /SES (Atendimento
Educacional Especializado)/ (Specialized Educational Service) offering support to students who went to the common school and
also clinical treatments in the health program.
Self Defence Program: Students and users are prepared to position themselves and take relevant decisions as to their life, such
as citizens with rights and responsible for their actions, thereby strengthening, their identity and leveraging through autonomy
the opportunity to make choices.
In this manner we justify our work through the theme APAE. Building a history of equality and equal opportunities for everyone!
APAE has provided a great service to the whole of society, with development work, visibility and credibility so that companies
and individuals invest in projects that benefit our students and users.
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Av. Rondon Pacheco, 2.100
Saraiva
(34) 3237-4470
app@appudi.com.br
www.appudi.com.br

Fundada em 1937, a Associação dos Profissionais de Propaganda – APP constitui uma das mais antigas associações de
publicitários da América do Sul. Desde 1953, a APP tornou-se uma Entidade de Utilidade Pública e, atualmente, é a associação
publicitária de maior expressividade no território nacional, com sede em São Paulo e Capítulos Regionais instalados em vários
estados brasileiros. Congregando profissionais dos mais variados segmentos da comunicação, a APP participa ativamente do
desenvolvimento socioeconômico e profissional do Brasil, especialmente no que diz respeito ao crescimento do mercado e à
contínua modernização das atividades produtivas industriais, comerciais e de serviços.
A APP Uberlândia nasceu em 2003 com o intuito de fomentar, integrar e profissionalizar, cada vez mais, o mercado publicitário
regional. Fruto da união entre publicitários locais, mobilizados em torno de uma bandeira abrangente e democrática, a APP
Uberlândia conta com uma diretoria eleita e uma sede para atender os interesses da classe.
O principal objetivo da APP está na promoção e na luta dos interesses da atividade de propaganda, da coletividade dos
publicitários e de todos os outros profissionais que, direta ou indiretamente, estejam ligados a ela, assim como os das
instituições profissionais às quais pertencem.
Founded in 1937, the Association of Professionals in Advertising - APP is one of the oldest advertising associations in
South America. Since 1953 APP has become a Public Utility Entity and currently is the advertising association with the greater
expressiveness in Brazil, based in Sao Paulo and has Regional Chapters installed in several Brazilian states. By bringing together
professionals from many different segments of communication APP participates actively in the socio-economic and professional
development of Brazil, especially with regard to market growth and continued modernization of industrial productive activities,
trade and services.
The Uberlândia APP came into being in 2003 in order to promote, integrate and professionalize, more and more, the regional
advertising market. Resulting from the union among local advertisers, mobilized around a comprehensive and democratic cause,
Uberlandia APP has an elected board and headquarters to meet the interests of the class.
The main goal of the APP is to promote and fight for the interests of the advertising activity, of the community of advertisers and
all other professionals who, directly or indirectly, are linked to it, as well as the professional institutions to which they belong.
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Av. Vasconcelos Costa, 1.500, 33
Bairro Martins
(34) 3236 6404
avit@avit.tur.br
www.avit.tur.br

A AVIT - Associação das Agências de Viagens do Triângulo foi fundada em 28 de setembro de 1996 na Pousada Dona Beija
em Araxá-MG através da reunião de agentes de viagens do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. No mesmo dia da criação da
associação aconteceu uma Feira de Turismo no próprio saguão do hotel tendo várias operadoras de turismo como convidadas.
A partir desta feira nasceu o Workshop de Turismo AVIT que no ano de 2015 estará na sua 17ª edição. Hoje a AVIT se encontra
com sede em Uberlândia, dentro da ACIUB – Associação Comercial e Industrial de Uberlândia.
É uma iniciativa formal, uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem prazo de duração indeterminado que reúne sociedades
jurídicas com objetivos em comum, visando superar dificuldades e gerar benefícios para seus associados. A AVIT congrega no
seu quadro de associados agências de viagens independentes, legalmente constituídas e em pleno funcionamento que estejam
situadas em qualquer município do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
A AVIT tem como objetivos principais congregar as agências de viagens independentes proporcionando o intercâmbio de
experiências e informações, defender as associadas em todos os seus legítimos interesses, promover o entrosamento da classe
com órgãos oficiais e estimular atividades de classe, harmonizando-as com as entidades que trabalham pelo desenvolvimento
do turismo.
AVIT - Association of Travel Agencies of the Triângulo was founded on September 28, 1996 at Pousada Dona Beija
in Araxá-MG by way of a meeting of travel agents from the Triangulo Mineiro and Alto Paranaíba. On the same day as the
association’s foundation there was a Tourism Fair in the same hotel lobby with several tour operators as guests. From this fair
arose the AVIT Tourism Workshop which in 2015 will be in its 17th year. Today AVIT is headquartered in Uberlandia, within the
ACIUB - Commercial and Industrial Association of Uberlândia.
AVIT is a formal initiative, a non-profit civil society, that has an indefinite term and that brings together legal companies with
common goals, aiming to overcome difficulties and generate benefits for its members. The AVIT congregates in its membership
independent travel agents, legally constituted and fully functioning that are located in any municipality of the Triangulo Mineiro
and Alto Paranaíba.
AVIT’s main objectives are to bring together independent travel agents providing an exchange of experiences and information,
defend associated members in all their legitimate interests, promote class interplay with official bodies and stimulate class
activities, harmonizing them with the entities working for the development of tourism.

136

GUIA DO PROMOTOR DE EVENTOS Promoter’s Guide for Events

Av. Belo Horizonte, 1.290
Bairro Martins
(34) 3239-3400
atendimento@cdludi.org.br
www.cdludi.org.br

A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Uberlândia é uma entidade que tem como principal objetivo defender a classe lojista
e seus interesses político-institucionais visando o desenvolvimento do setor. A CDL Uberlândia é reconhecida pela sua
representatividade, credibilidade e ainda como uma das entidades de classe mais comprometidas com a valorização do varejo no País.
Disponibiliza para seus associados e sociedade, vários serviços e soluções como SPC Brasil, CDL Cheque, CDL Cobrança,
Certificação Digital, CDL Saúde, Contact Center, Guia Compre Bem, CDL Convenções e Eventos, Fundação CDL, CDL Cursos, CDL
Aprendiz, CDL Talentos, CDL Estágio e CDL Consultoria. A entidade ainda oferece Orientação Jurídica para seus associados nas
áreas afins do direito, como comercial, trabalhista, cível, processual, consumidor, tributário.
The Chamber of Shopkeepers of Uberlandia is an entity that aims to defend the merchant class and its politicalinstitutional interests with a view to the development of the sector. CDL Uberlândia is recognized for its representativeness,
credibility and above all as one of the most committed professional associations with retail appreciation in the country.
CDL offers to its members and society, various services and solutions such as SPC Brazil, CDL Check, CDL Collection, Digital
Certification, CDL Health, Contact Center, Guide to Buy Well, CDL Conventions and Events, CDL Foundation, CDL courses, CDL
Apprentice, CDL Talent , CDL Internship, CDL and Consulting. The entity also offers Legal Guidance for its members in related
areas of law such as business, labor, civil, procedural, consumer and tax.

Av. Vasconcelos Costa, 1.500, Anexo III
Martins
(34) 3236-8755
secretaria@circuitodotriangulo.com.br
www.circuitodotriangulo.com.br

O Circuito Turístico do Triângulo Mineiro – CTTM é uma associação sem fins lucrativos, com sede na cidade de Uberlândia - MG,
que visa o desenvolvimento turístico regional de forma sustentável.
Com o apoio do Ministério do Turismo, da Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais e das Prefeituras associadas, tem
desenvolvido diversas ações na região, tais como: cursos de capacitação, sinalização turística rodoviária, apoio a projetos e
eventos, promoção dos destinos turísticos, valorização cultural, preservação ambiental, entre outras.
The Tourist Circuit of the Triângulo Mineiro - CTTM is a non-profit association based in Uberlândia - MG, which envisages
regional tourism development in a sustainable manner.
With the support of the Ministry of Tourism, the Secretary of Tourism of State of Minas Gerais and associated Municipalities,
CTTM has developed several initiatives in the region, such as training courses, tourist road signs, support for projects and events,
promotion of tourist destinations , cultural appreciation, environmental preservation, among others.
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Avenida Engenheiro Diniz, 1.178,1°Andar
Martins
(34) 3228-7820
fau@fau.ufu.br
www.fau.ufu.br

Fundação de Apoio Universitário – FAU foi instituída no dia 20 de dezembro de 1982 pela Universidade Federal de Uberlândia
– UFU, com intuito de aprimorar e facilitar as atividades de administração financeira de cursos, projetos de pesquisa, ensino e
extensão e ainda convênios e contratos com a interveniência da Universidade Federal de Uberlândia, atendendo à comunidade
em geral.
A FAU é uma fundação de direito privado, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos da lei e de seu
estatuto. Ao longo dos anos, a FAU foi se consolidando como fundação de apoio de caráter imprescindível para a consecução
de atividades de ensino pesquisa e extensão, proporcionado o desenvolvimento científico e tecnológico da UFU no cenário
nacional e internacional.
A equipe de profissionais da FAU está capacitada a atender as necessidades da comunidade da UFU, fornecendo orientações
de caráter operacional e de gestão a pesquisadores, docentes, técnicos administrativos, coordenadores de projetos e convênios,
dentro de preceitos legais e regimentais específicas a cada ramo de atividade. A meta da FAU é continuar o processo de
consolidação como instituição de excelência na gestão de projetos e convênios apoiando o desenvolvimento da UFU com
eficiência e transparência.
University Support Foundation - FAU was established on December 20, 1982 by the Federal University of Uberlândia UFU, aiming to enhance and facilitate the financial management activities of courses, research projects, teaching and extension
and even agreements and contracts with the intervention of the Federal University of Uberlândia, attending the general
community.
The FAU is a private foundation, with administrative, financial and patrimonial autonomy, under the law and its status. Over
the years, FAU was consolidated as a support foundation of essential nature for achieving educational research and extension
activities, providing the scientific and technological development of the UFU on the national and international scene.
The FAU team of professionals is qualified to meet the UFU community needs by providing guidelines of an operational and
managerial nature to researchers, teachers, administrative staff, project coordinators and covenants, within legal and regulatory
provisions specific to each branch of activity. The goal of FAU is to continue the process of consolidation as an institution of
excellence in project management and covenants supporting the development of UFU with efficiency and transparency.
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Av. Rondon Pacheco, 2.100
Vigilato Pereira
(34) 3230-5200
regional-vp@fiemg.com.br
www7.fiemg.com.br/regionais/vale-do-paranaiba
Com o fortalecimento e a expansão dos serviços que prestam aos Sindicatos e às Indústrias, a Regional Vale do Paranaíba
constitui o verdadeiro núcleo estratégico que o Sistema FIEMG utiliza hoje para cumprir o seu papel de levar informação,
atendimento e inovação a todo o empresariado industrial da sua área de abrangência e, assim, contribuir para o
desenvolvimento econômico e social do Estado.
A FIEMG Regional Vale do Paranaíba atua desde 1995 na Região buscando o fortalecimento da indústria local em conjunto com
os Sindicatos filiados.
A entidade busca promover o aperfeiçoamento dos sistemas e métodos de fabricação e comercialização dos produtos
industrializados, a integração social, o desenvolvimento profissional e a capacitação de empregados e empregadores do setor,
por meio de produtos e serviços oferecidos pelos agentes que compõem o Sistema FIEMG.
PRODUTOS E SERVIÇOS:
Capacitação Empresarial
• Cursos de curta e média duração
• Cursos In Company
• Fóruns
• Palestras
• Seminários e Workshops
Assessoria Ambiental
• Licenciamento Ambiental
• Produção Sustentável
• Gestão de Resíduos Sólidos
• Gestão de Recursos Hídricos

• Programa Minas Sustentável
• Programa Mineiro de Simbiose Industrial
• Orientações Legais Ambientais
• Representação nos Conselhos de Meio
Ambiente e Comitês de Bacias Hidrográficas
Assessoria Trabalhista
• Orientação a sindicatos e indústrias sobre
a aplicação da legislação trabalhista.
• Realização de negociações coletivas de
trabalho em nome dos sindicatos patronais
da indústria da região.

Assessoria Em Financiamentos
• Posto de Informação BNDES
• Correspondente Bancário BDMG
• Identificação das linhas de crédito
mais adequadas
• Identificação das linhas de crédito
de acordo com a necessidade
de investimento (capital de giro,
máquinas e equipamentos, projetos
de implantação e expansão).

IEL Estágio Empresarial
O IEL Estágio Empresarial acompanha toda a gestão do processo, identificando, selecionando e desenvolvendo a habilidade
de novos profissionais até o término do contrato. O IEL Estágio Empresarial desenvolve programas voltados de acordo com a
necessidade da Indústria, antecipa a preparação e a formação do capital humano, proporciona a descoberta de novos talentos
e promove a interação do mundo do trabalho com a instituição de ensino.
Mba da Indústria
Oferece cursos MBA de desenvolvimento das capacidades relativas à gestão empresarial e industrial para empresas do mercado
mineiro. São cinco diferentes opções de especialização, nas áreas de Gerenciamento Estratégico de Projetos, Gestão Estratégica
de Negócios, Gestão Estratégicas de Pessoas, Gestão Estratégica de Qualidade e Segurança e Saúde Ocupacional.
Peiex
Núcleo operacional que objetiva estimular a competitividade e promover a cultura exportadora nas empresas, qualificando e
ampliando os mercados.
Certificado de Origem
Emissão online de Certificados de Origem para empresas exportadoras, com suporte e assessoria técnica para todo o processo
de emissão e utilização do Certificado.
E Ainda:
• Assessoria Tributária
• Projeto Compre Bem
• Projeto Forte
• Cadastro Industrial
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With the strengthening and expansion of services that it provides to Trade Unions and Industries, the Regional Vale
Parnaíba builds the real strategic core that the FIEMG system uses today to fulfill its role in conveying information, service and
innovation to all the industrial business in its catchment area, and thus contribute to the economic and social development
of the State. FIEMG Regional Vale do Paranaíba has operated in the region since 1995 seeking to strengthen local industry
together with the affiliated unions. The organization seeks to promote the improvement of the systems and methods used in
manufacturing and marketing of industrial products, social integration, professional development and training of employees and
employers in the sector, through products and services offered by the agents that make up the FIEMG system.
Products and services:
Business Training
• Short and medium term courses
• In Company Courses
• Forums
• Lectures
• Seminars and Workshops
Environmental Consulting
• Environmental Licensing
• Sustainable Production
• Solid Waste Management
• Water Resources Management
• Sustainable Minas Gerais Program
• Minas Gerais Industrial Symbiosis Program
• Legal Environmental Guidelines
• Representation in Environment Councils and Watershed Committees
Advice on labor matters
• Orientation to trade unions and industry on the implementation of labor laws.
• Carrying out collective bargaining work on behalf of the employer associations of the regions industry.
Advice on Financing
• BNDES Information desk
• BDMG Correspondent Banking
• Identifying the most appropriate lines of credit
• Identifying lines of credit according to the need for investment
(working capital, machinery and equipment, implementation and expansion projects).
Iel Enterprise Internship
The IEL Business Internship accompanies the entire management of the process, identifying, selecting and developing the ability
of new professionals up to the termination of contract. The IEL Company Internship develops programs designed according to
the needs of industry, anticipates the preparation and training of human resources, provides the discovery of new talents and
promotes the interaction of the working world with the educational institution.
Mba Industry
Offers MBA capacity building courses in corporate and industrial management for companies in the Minas Gerais market. There
are five different options of specialization in the areas of Strategic Project Management, Strategic Business Management,
Strategic People Management, Strategic Quality Management and Occupational Health and Safety.
Peiex
Operational nucleus that aims to stimulate competitiveness and promote the export culture in companies while qualifying and
expanding markets.
Certificate of Origen
Online emission of Certificates of Origin for exporting companies, with support and technical assistance for all the process
relating to the emission and use of this certificate
Further:
• Tax Consulting
• Buy Well Project
• Strong Project
• Industrial Register

140

GUIA DO PROMOTOR DE EVENTOS Promoter’s Guide for Events

Rua Norita, 222
Dona Zulmira
(34) 3217-8271
secretaria@fmms.com.br
www.fmms.com.br
Fundada em 27 de março de 1981, por membros da Loja Maçônica ´´Acácia do Triângulo`` n° 1924, a Fundação Maçônica
Manoel do Santos tem objetivos sociais bem definidos. É uma fundação de caráter comunitário, educativo e filantrópico, que
busca promover o desenvolvimento e o progresso espiritual, moral e material do ser humano, procurando construir uma
sociedade livre, justa e solidária.
Com esses ideais , a Fundação Maçônica Manoel do Santos se posiciona como uma importante célula da comunidade de
Uberlândia e é composta por todas as Lojas Maçônicas da cidade num total de 21 lojas.
Founded on March 27, 1981, by members of the Masonic Lodge “Acácia the Triângulo” No. 1924, the Manuel dos Santos
Masonic Foundation has well-defined social goals. It is a community, educational and philanthropic type foundation, which
seeks to promote the development and spiritual progress, moral and material of the human being, seeking to build a free, just
and caring society.
With these ideals, the Manoel do Santos Masonic Foundation is positioned as an important cell of the Uberlândia community
and consists of all Masonic Lodges of the city, 21 in all.

Rua Jose Roberto Migliorini, 850
Santa Mônica
(34) 3235-6289
futel@uberlandia.mg.gov.br

A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), foi criada em 1978. É uma Fundação Municipal voltada
exclusivamente para o esporte e o lazer em Uberlândia. Dentro desta prerrogativa institucional, é de sua competência valorizar
e promover as manifestações esportivas e de lazer, garantindo ao cidadão a oportunidade de convivência, de integração,
entretenimento e, sobretudo, de satisfação e prazer, visando uma vida social saudável.
A proposta de atividades recreativas, esportivas e de lazer, envolvendo até mesmo o turismo, possibilitará aos atendidos,
conhecimentos do mundo em que estão inseridos, vivenciando experiências com realidades que fogem do seu cotidiano,
tentando assim incentivar para que se tornem atividades rotineiras no seu dia a dia.
A Futel administra os poliesportivos da Prefeitura, tem vários convênios e gerencia a política de valorização e divulgação
do esporte amador na cidade; mantêm em funcionamento escolinhas de iniciação esportiva em todos os poliesportivos,
beneficiando milhares de alunos, a maioria crianças e adolescentes, na faixa etária de 7 a 16 anos; desenvolve vários programas
sociais que levam lazer e educação ambiental às pessoas portadoras de necessidades especiais, e ainda promove e apoia,
durante todo o ano, eventos desportivos comunitários em toda a cidade.
The Uberlandense Foundation of Tourism, Sport and Recreation (Futel), was established in 1978. It is a Municipal
Foundation dedicated exclusively to sport and leisure in Uberlândia. Within this institutional arrangement, it is its responsibility
to value and promote sports and leisure events, guaranteeing citizens the opportunity for coexistence, integration,
entertainment and, above all, satisfaction and pleasure, seeking a healthy social life.
The proposed recreational activities, sports and leisure, involving even tourism, will enable those attended to have knowledge
of the world where they live, having living experiences with realities that escape their daily lives, trying in this way to encourage
them so that these activities become routine in their day by day lives.
Futel manages the multi sports centers of City Hall. It has several agreements and manages the valuation policy and promotion
of amateur sports in the city. It keeps small sports initiation schools functioning in all multi sports centers, benefiting thousands
of students, mostly children and adolescents, aged 7-16 years. It develops various social programs bringing leisure and
environmental education to people with special needs, and also promotes and supports community sporting events throughout
the city all year round.
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Rua Ivaldo Alves do Nascimento, 645 – 1º andar
Aparecida
(34) 0800-342062
www.hospitaldocancer.org.br

O Grupo Luta pela Vida é uma ONG que tem como objetivos combater o câncer e oferecer a pacientes e familiares as melhores
condições para tratamento e cura da doença. Somos responsáveis pela construção e manutenção do Hospital do Câncer em
Uberlândia, que desde 2000 atende a população de toda a região, proporcionando atendimento gratuito e de qualidade.
Criado em 1996, o Grupo Luta pela Vida tem trabalhado incessantemente para mobilizar pessoas e empresas para a obtenção
dos recursos necessários para o Hospital do Câncer. Assim foram construídos e equipados os mais de 10.000 m² do Hospital,
que atende mensalmente mais de 1.800 pacientes, vindos de mais de 60 cidades.
O Grupo também investe na humanização do ambiente hospital, por meio de seu Núcleo de Voluntários e com ações de apoio
social e material aos pacientes carentes. Mantém o programa de Cuidados Paliativos e o Núcleo de Prevenção e Pesquisa do
Câncer, além do trabalho lúdico da Brinquedoteca e do Projeto Pedagógico Artístico-Cultural, realizado com as crianças em
tratamento.
Todas as ações do Grupo Luta pela Vida são mantidas exclusivamente por doações recebidas da comunidade e das empresas de
Uberlândia e região.
Ações
O Grupo Luta pela Vida realiza diversas ações para a captação de recursos, por meio de várias atividades: contato com doadores
por meio do nosso telemarketing, o Programa Empresa Participativa, a promoção de eventos, a realização de feiras e bazares e
a participação no McDia Feliz.
The Fight for Life Group is an NGO that aims to fight cancer and offer patients and families the best conditions for
treatment and cure of the disease. We are responsible for building and maintaining the Cancer Hospital in Uberlândia, which
since 2000 serves the population of the entire region, providing free care with quality.
Set up in 1996, the Fight for Life Group has worked tirelessly to mobilize people and companies so as to obtain the resources
needed for the Cancer Hospital. In this manner more than 10,000 m² of the Hospital were built and equipped, which every
month attends over 1,800 patients from more than 60 cities.
The Group also invests in the humanization of the hospital environment, through its Volunteer Nucleus and actions of social and
material support to needy patients. It maintains the Palliative Care Program and the Prevention and Research of Cancer Nucleus,
as well the playful work of the Toy Library and Cultural Artistic Education Program, carried out with children in treatment.
All the actions of the Fight for Life Group are maintained exclusively by donations received from the community and businesses
of Uberlândia and region.
Actions
The Fight for Life Group performs various actions to raise funds through various activities: contact with donors through our
telemarketing, the Participatory Company Program, promoting events, trade fairs and jumble sales/bazaars and participation in
Happy McDia.
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Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 3900
Jardim Karaíba
(34) 3214-9088
imprensa@icasu.org.br
www.icasu.org.br

A ICASU - Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia - foi fundada em 27 de Novembro de 1967 por autoridades
municipais e representantes de diversos segmentos da sociedade. Constitui-se como uma entidade filantrópica, assistencial
e beneficente, de natureza socioambiental, educacional, profissionalizante, cultural, produtiva e sem fins lucrativos. Sua
finalidade é promover o desenvolvimento humano mediante a implementação de Programas, Projetos e Ações de atendimento
às famílias, às crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de risco e vulnerabilidade social.
MISSÃO:
“Promover com excelência a condição humana para o exercício pleno da cidadania”
VISÃO:
“Tornar-se um centro de referência regional e nacional em qualificação profissional, formação cidadã, encaminhamento para a
primeira oportunidade de emprego e acompanhamento de pessoas em situação de risco social ou não, no mercado de trabalho.”
PROJETOS SOCIAIS:
Todos os projetos, programas e ações desenvolvidos estão vinculados a um dos Centros Gerenciais de Apoio Administrativo
Operacional.
Casa De Acolhimento: A Casa de Acolhimento promove a guarda de crianças e adolescentes desamparados com autorização
judicial, zelando pelo seu bem estar e segurança.
Lavanderia Hospitalar: Lavanderia Hospitalar atende hospitais e clínicas de Uberlândia e região, lavando atualmente mais de 8
toneladas de roupa hospitalar por dia Mais de 200 pessoas, vindas de famílias assistidas pela ICASU, trabalham na Lavanderia,
garantindo sua dignidade e melhor qualidade de vida.
Ronda Social E Centro De Referência E Atendimento À População De Rua: A Ronda Social é feita em atendimento à população
de rua que vive da mendicância, aos dependentes químicos e às suas famílias.
Escola De Formação Profissional (Cqcp): A escola forma jovens e adolescentes em programas de capacitação e formação
profissional. Mais de 40.000 jovens já foram encaminhados ao primeiro emprego através do Programa Jovem aprendiz.
“Se desejamos solucionar os problemas do mundo de maneira definitiva, é indispensável ajudar o adolescente.”
Antônio Naves de Oliveira – Presidente da ICASU
ICASU - Christian Institution of Social Assistance of Uberlandia - was founded on November 27, 1967 by municipal
authorities and representatives of different segments of society. It was established as a charity, which is assistance rendering
and charitable, socio-environmental, educational, vocational, cultural, productive and non-profit in nature. Its purpose is to
promote human development through the implementation of programs, projects and service actions to families, children,
adolescents, adults and elderly in situations of risk and social vulnerability.
MISSION:
“Promoting with excellence the human condition to the full exercise of citizenship”
VISION:
“To become a regional and national reference center for vocational training, civic education, referral to the first job opportunity
and accompanying people in social risk situations or not, in the labor market.”
SOCIAL PROJECTS
All projects, programs and activities developed are linked to one of the centers of Management Centers of Operational
Administrative Support.
Foster Home Care: The Foster House promotes the care of destitute children and adolescents with judicial authorization,
ensuring their well being and safety.
Hospital Laundry: Hospital Laundry serves hospitals and clinics of Uberlândia and region, presently washing more than 8 tons
of hospital clothing daily. More than 200 people, coming from families assisted by ICASU, work in the laundry, ensuring their
dignity and quality of life.
Social partol and reference and attendence center for street dwellers: The Social Patrol is made in attendance to the homeless
population that lives off begging, to drug addicts and their families.
Vocational training school (cqcp): The school qualifies youngsters and adolescents in capacitating and vocational training
programs. More than 40,000 young people have been referred to the first job through the Young Apprentice Program.
“If we want to solve the problems of the world in a permanent way, it is essential to help the teenager”. Antonio Oliveira de
Naves - President of ICASU
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Av. Mauá, 856
Bom Jesus
(34) 3229-6517
administrativo@institutovirtus.org.br / marketing@institutovirtus.org.br
www.institutovirtus.org.br

Fundado em 2003, como unidade uberlandense da ADD - Associação Desportiva de Deficientes, o Instituto Virtus iniciou suas
atividades com foco específico na prática do basquete adaptado. Em 2006, estendeu sua linha de programas voltados ao
desenvolvimento humano do portador de necessidades especiais, e passou a denominar-se Instituto Virtus.
Congregando empresas e voluntários dos mais variados segmentos da sociedade o Instituto Virtus ocupa lugar de destaque
entre as organizações sem fins lucrativos mais reconhecidas do Triângulo Mineiro.
Sediado em Uberlândia-MG, o Instituto Virtus conta com um moderno centro de atendimento ao portador de deficiência física
e unidades de apoio à diversas práticas desportivas.
Programas permanentes de apoio ao desenvolvimento humanitário e à inclusão social articulam: educação, arte, cultura,
desporto adaptado e cidadania em um conjunto de iniciativas cidadãs que visam a reabilitação física, psicológica e emocional
das crianças e adolescentes beneficiadas.
Founded in 2003 as an Uberlândia unit of ADD - Sports Association for the Disabled, the Virtus Institute started its
activities with a specific focus on the practice of adapted basketball. In 2006 it extended its range of programs aimed at human
development of those who have special needs, and changed its name to Instituto Virtus.
Bringing together businesses and volunteers from many different segments of society the Virtus Institute occupies a prominent
place among the most recognized non profit organizations of the Triangulo Mineiro.
Based in Uberlandia, Minas Gerais, the Virtus Institute has a modern service center to attend people with physical disabilities
and support units for various sports.
It has permanent support programs for humanitarian development and social inclusion: education, art, culture, disability
sports and citizenship in a set of citizen initiatives aimed at physical, psychological and emotional rehabilitation of children and
adolescents benefited.
Av. Rondon Pacheco, 980 - Copacabana
(34) 3234-5555
presidencia@oabuberlandia.org.br
www.oabuberlandia.org.br

Em 1933, período do Estado Novo e da ditadura Vargas, é constituída a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção
de Uberlândia. A implantação se fundamenta então, sobretudo, na defesa da democracia e de suas instituições, na
consolidação de um Estado de Direito e na participação dos acontecimentos que marcaram a história de uma comunidade que
quer exercer a cidadania e ver seus direitos respeitados.
Preside a primeira diretoria da Ordem, o dr. Abelardo dos Santos Pena — que, por ocasião da revolução de 1930, participa
diretamente de confrontos na divisa de Minas Gerais com Goiás, ante uma possível união de forças entre goianos e paulistas.
Com a consolidação e o crescimento, vem a necessidade de um espaço físico próprio. Assim, em 2000, após 67 anos de
implantação no município. A OAB Uberlândia, 13ª Subseção, passa a ocupar então um prédio moderno, amplo e confortável
na av. Rondon Pacheco, 980, no Bairro Patrimônio.
In 1933, a period of the New State and the Vargas dictatorship, the Bar Association of Brazil, Subsection Uberlândia, was
established. The implementation is based especially on the defense of democracy and its institutions, on the consolidation of
the rule of law and the participation in the events that marked the history of a community that wants to exercise citizenship
and to see its rights respected. Dr. Abelardo dos Santos Pena who presiding over the first Order of the Board, during the 1930
revolution, was directly involved in clashes on the border of Minas Gerais with Goiás, before a possible joining of forces between
Goias and Sao Paulo. With consolidation and growth came the need for a physical space. Thus, in 2000, after 67 years of
existence in the city, The OAB Uberlândia, 13th subsection, occupies a modern, spacious and comfortable building on
Av. Rondon Pacheco, 980, in Bairro Patrimônio.
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Uberlândia - 31 de Agosto
Sede Própria
Avenida Marcos de Freitas Costa, nº 1682
Daniel Fonseca

Rotary Club é um clube de serviço presente em todo o mundo e fundado nos Estados Unidos. O Rotary é ao mesmo tempo uma
organização internacional voltada para compreensão e concórdia universal, um movimento de estímulo a uma ação profissional
e comunitária ética e responsável e, principalmente, milhares de clubes que reúnem pessoas e famílias com certas afinidades e
que compartilham momentos de companheirismo e de trabalho comunitário.
Como o Rotary abriga mais de um milhão de indivíduos em quase duzentos países e regiões administrativas ou distritos, não é
possível dar-lhe uma definição exata que represente a visão de todos os clubes e de todos os rotarianos.
O objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir como base de todo o empreendimento digno, promovendo e
apoiando:
•
•
•
•

O desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir;
O reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas de ética profissional;
A melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na sua vida pública e privada, e
A aproximação dos profissionais de todo o Mundo, visando a consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre
as nações.

Em Uberlândia existem 7 diferentes Clubes de Rotary, todos pertencentes ao Distrito 4770:
Uberlândia - 31 de Agosto
Sede Própria
Endereço: Avenida Marcos de Freitas Costa, nº 1682 – Bairro Daniel Fonseca
Uberlândia - Norte
Praia Clube Restaurante Piscina Olímpica
Endereço: Praça Primo Crosara, nº 505 - Bairro Copacabana
Uberlândia
Restaurante Sabor Saúde
Endereço: Rua Tenente Virmondes, nº 451 - Centro
Uberlândia-Integração
Hotel Universo
Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 314 – Centro
Uberlândia - Cidade Jardim
Sede Própria
Endereço: Avenida Vasconcelos Costa, nº 1706 – Bairro Martins
Uberlândia - Cidade Industrial
PRAIA CLUB
Praça Primo Crosara, nº 505 - Bairro Patrimônio
Uberlândia-Sul
Agua Doce cachaçaria
Av. Francisco Galassi, nº 1.140 - Bairro Morada da Colina
Para conhecer mais sobre o Rotary Club acesse www.rotary.org/
Para conhecer mais sobre o Distrito 4770 acesse www.rotary4770.org.br/
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Rotary Club is a service club present all over the world and founded in the United States. Rotary is at the same time an
international organization focused on universal understanding and harmony, a movement of stimulus to professional and
community action that is both ethical and responsible, and especially it is also thousands of clubs that bring together people and
families with certain affinities and who share fellowship moments and community work.
As Rotary is home to over one million individuals in almost two hundred countries and administrative or district regions, it is not
possible to give you an exact definition that represents the vision of all the clubs and all Rotarians
The object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise, while encouraging and
fostering:
• The development of companionship as an element capable of providing opportunities to serve;
• The recognition as to the merit of all useful occupations and the dissemination of professional ethical norms;
• Improving the community through the exemplary conduct of each one in his public and private life, and
• Bringing professionals in the entire World closer together, aiming at consolidating good relations, cooperation and peace
among nations.
In Uberlândia there are 7 different Rotary Clubs, all belonging to the District 4770:
Uberlândia - 31 of August
Own headquartes
Address: Avenida Marcos de Freitas Costa, nº 1682 – Bairro Daniel Fonseca
Uberlândia-North
Praia Clube Restaurante Piscina Olímpica
Address: Praça Primo Crosara, nº 505 - Bairro Copacabana
Uberlândia
Restaurante Sabor Saúde
Addresss: Rua Tenente Virmondes, nº 451 - Centro
Uberlândia-Integration
Hotel Universo
Address: Rua Duque de Caxias, nº 314 – Centro
Uberlândia-Cidade Jardim
Own headquarters
Address: Avenida Vasconcelos Costa, nº 1706 – Bairro Martins
Uberlândia-Cidade Industrial
PRAIA CLUB
Praça Primo Crosara, nº 505 - Bairro Patrimônio
Uberlândia-South
Agua Doce cachaçaria
Av. Francisco Galassi, nº 1.140 - Bairro Morada da Colina
To learn more about Rotary Club visit www.rotary.org/
To learn more about Distrito 4770 visit www.rotary4770.org.br/
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Izau Rangel de Mendonça, 20
Santa Mônica
0800 870870
www.sebrae.com.br

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada sem fins lucrativos.
É um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios de todo o
país. Desde 1972, trabalha para estimular o empreendedorismo e possibilitar a competitividade e a sustentabilidade dos
empreendimentos de micro e pequeno porte.
Para garantir o atendimento aos pequenos negócios, o Sebrae atua em todo o território nacional. Onde tem Brasil, tem Sebrae.
Além da sede nacional, em Brasília, a instituição conta com pontos de atendimento nas 27 unidades da Federação.
As unidades estaduais desenvolvem ações de acordo com a realidade regional e as diretrizes nacionais. Em todo o país, mais
de 5 mil colaboradores diretos e cerca de 8 mil consultores e instrutores credenciados trabalham para transmitir conhecimento
para quem tem ou deseja abrir um negócio.
Profissionalização e crescimento
O turismo influencia uma ampla cadeia de negócios no seu entorno. Os pequenos negócios também podem se beneficiar do
fortalecimento desse setor, mas para isso precisam garantir dois fatores fundamentais: organização e profissionalismo. A
parceria em torno desse objetivo tem gerado ótimos resultados em Uberlândia, que já é referência entre os principais destinos
de turismo de negócios do Brasil. O aprimoramento da gestão impacta positivamente os produtos e serviços oferecidos pelo
trade turístico local.
O Sebrae Minas, em sua missão de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, tem
participado ativamente desse trabalho. Com ações de capacitação em áreas como marketing e finanças, além de iniciativas
de benchmarking, a instituição apoia os empreendedores do setor em seu processo de profissionalização e crescimento.
Fábio Veras - Diretor Técnico do Sebrae Minas
The Brazilian Service of Support for Micro and Small Enterprises (Sebrae) is a private non-profit entity.
It is a training and development promoting agent, created to provide support to small businesses across the country. Since 1972,
it strives to stimulate entrepreneurship and enable the competitiveness and sustainability of micro and small enterprises.
To ensure service to small businesses, Sebrae operates throughout the country. Where Brazil is, you have Sebrae. In addition to
its national headquarters, in Brasilia, the institution has service centers in 27 states. The state units develop actions according
to regional realities and national guidelines. Across the country, more than 5000 direct employees and about 8000 accredited
consultants and instructors work to impart knowledge to those who have or want to open a business.
Professionalization and growth
Tourism influences a large chain of business in its surroundings. Small businesses can also benefit from strengthening this sector,
but to this end they must ensure two fundamental factors: organization and professionalism. The partnership around this
objective has generated excellent results in Uberlândia, which is already a reference among the leading destinations for business
tourism in Brazil. Improving the management positively impacts the products and services offered by the local tourist trade.
Sebrae Minas, in its mission to promote the competitiveness and sustainable development of small businesses, has actively
participated in this work. With training in areas such as marketing and finance, and benchmarking initiatives, the institution
supports the entrepreneurs of the sector in their professionalization and growth.
Fábio Veras - Technical Director of Sebrae Minas
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Unidade Principal
Avenida Belo Horizonte, 525
Martins
0800 724 44 40
www.mg.senac.br

O SENAC em Uberlândia oferece vários cursos profissionalizantes e também cursos de pós-graduação em diversas áreas. A
unidade principal está localizada na região central da cidade, Bairro Martins, e conta com mais duas unidades de apoio: Santa
Mônica e Daniel Fonseca. Além disso, a unidade funciona como polo de educação a distância (EAD) para oferta de cursos
técnicos e de pós-graduação ao público de Uberlândia e região.
Com mais de 35 anos no segmento educacional, o Senac em Uberlândia possui estrutura que condiz com os serviços oferecidos
à comunidade, entre eles, o salão-escola e laboratórios modernos e totalmente equipados que atendem, com qualidade,
às classes discente e docente. Parcerias com empresas de renome de várias áreas também se destacam e oportunizam
oferecendo, com isso, novas perspectivas de vida.
Principais segmentos de atuação: beleza, comércio, comunicação, educacional, gestão, hospitalidade, informática, saúde, artes,
conservação e zeladoria, turismo, dentre outros.
• Unidade Principal
Avenida Belo Horizonte, 525 - Bairro Martins
• Unidade Santa Mônica
Rua Pascoal Bruno, 698 – Bairro Santa Luzia
• Unidade Daniel Fonseca
Rua Horário Rezende, 460 – Bairro Daniel Fonseca
SENAC in Uberlândia offers various professional courses and also post-graduate courses in different areas. The main unit
is located downtown, Bairro Martins, and has another two support units: Santa Monica and Daniel Fonseca. In addition, the
unit works as an education at a distance hub (EAD) for the provision of technical and post graduate courses to the public of
Uberlândia and region.
With over 35 years in the education segment, Senac in Uberlandia has a structure that matches the services offered to the
community, including school-room, modern and fully equipped laboratories that meet high quality service for students and
teaching classes. Partnerships with renowned companies in various areas also stand out and with this enable and offer new
perspectives of life.
The main operating segments are: beauty, commerce, communication, education, management, hospitality, information
technology, health, arts, conservation and janitorial, tourism, among others.
• Main Unit
Avenida Belo Horizonte, 525 - Bairro Martins
• Santa Mônica Unit
Rua Pascoal Bruno, 698 – Bairro Santa Luzia
• Daniel Fonseca Unit
Rua Horário Rezende, 460 – Bairro Daniel Fonseca
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SENAI Uberlândia
CFP Fábio de Araújo Motta
Rua Ernesto Vicentini, 245
Roosevelt
(34) 3228-5200
senaicetal@fiemg.com.br

O SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial atua nas seguintes áreas:
EDUCAÇÃO:
• Cursos Técnicos;
• Cursos de Aprendizagem Industrial;
• Cursos de Qualificação;
• Cursos de Aperfeiçoamento;

•
•
•
•

Serviços Técnicos e Tecnológicos;
Serviços Metrológicos;
Assessoria Técnica e Tecnológica
Cursos In Company ou Dentro do SENAI.

EDUCAÇÃO:
• Aprendizagem industrial
• Aprendizagem industrial em eletrônica
• Aprendizagem industrial em eletrônica/instalação elétrica
• Aprendizagem industrial em eletromecânica
CURSOS TÉCNICOS
• Técnico em alimentos
• Técnico em edificações
• Técnico em eletrotécnica
• Técnico em eletrônica

•
•
•

•
•
•
•

Aprendizagem industrial em manutenção mecânica industrial
Aprendizagem industrial em processamento de alimentos
Aprendizagem industrial em processos administrativos
Aprendizagem industrial em instalação elétrica predial

Técnico em mecânica
Técnico em química
Técnico em segurança do trabalho

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO:
• Alimentos
• Automotiva
• Calçados
• Construção civil
• Gestão
• Gráfica

•
•
•
•
•
•

Marcenaria
Mecanica industrial
Textil e vestuário
Informática
Eletrotécnica
Segurança do trabalho

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO:
• Alimentos
• Automotiva
• Calçados
• Construção civil
• Gestão
• Gráfica
SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS
Serviços Metrológicos:
Alimentos, Bebidas e Água:
Análises Microbiológicas, Físico – químicas e de Classificação Vegetal
Meio Ambiente:
Análises em Efluentes Líquidos Industriais e Domésticos (Acreditado pelo INMETRO – CRL 0186);
Construção Civil:
Ensaio de resistência à compressão de bloco e concreto;
Ensaio de absorção e área líquida do bloco;
Ensaio a resistência à compressão de concreto;
Ensaio de resistência à compressão em peças de concreto para pavimentação;
Ensaio dimensional do bloco de concreto;
Ensaio de resistência à compressão de Grount;
Assessoria Técnica e Tecnológica:
Implantação de Boas Práticas de Fabricação e APPCC;
Elaboração de projetos industriais na área de alimentos;
Melhoria de produtos e processos;

GUIA DO PROMOTOR DE EVENTOS Promoter’s Guide for Events

149

O SENAI – National Service of Industrial Education operates in the following areas:
EDUCATION:
• Technical Courses;
• Industrial training courses;
• Qualification Courses
• Improvement Courses;
• Technical and Technological Services;
• Metrological Services;
• Technical and Technological Advice
• Courses In Company ou Within SENAI.

AVAILABLE SERVICES:
• Industrial Education
• INDUSTRIAL LEARNING IN ELETRONICS
• INDUSTRIAL LEARNING IN ELETRONICS/ELECTRICAL INSTALATION
• INDUSTRIAL LEARNING IN ELECTOMECHANICS
• INDUSTRIAL LEARNING INDUSTRIAL MECHANICAL MAINTENANCE
• INDUSTRIAL LEARNING IN FOOD PROCESSING
• INDUSTRIAL LEARNING IN ADMINISTRATIVE PROCESSES
• INDUSTRIAL LEARNING IN ELECTRICAL INSRALATIONS IN BUILDINGS

TECHNICAL COURSES
• FOOD TECHNICIAN
• BUILDINGS TECHNICIAN
• ELECTROTECNICS TECHNICIAN
• ELECTRONICS TECHNICIAN
• MECHANICAL TECHNICIAN
• CHEMICAL TECHNICIAN
• OCCUPATIONAL SECURITY TECHNICIAN
Qualification and improvement courses:
• FOOD
• AUTOMOTIVE
• FOOTWEAR
• CIVIL CONSTRUCTION
• MANAGEMENT
• GRAPHIC
• CARPENTRY
• INDUSTRIAL MECHANICS
• TEXTILE AND CLOTHING
• COMPUTING
• ELECTROTECHNICAL
• OCCUPATIONAL SAFETY
TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SERVICES
Metrological Services:
Food, Beverages and Water:
Microbiological Analysis, Physical – chemical and
Vegetable rating
Environment:
Analysis of Liquid Industrial Effluents and
Domestic (Accredited by INMETRO – CRL 0186);
Civil Construction:
Test of compression resistance of concrete block;
Teat of absorption and net area of block;
Test of compression resistance of concrete;
Test of compression resistance on reinforced concrete paving;
Dimensional test of concrete block;
Test of grout compression;
Technical and Technological Advice:
Implementation of Good Manufacturing Practices and
HACCP;
Elaboration of industrial projects in the food sector;
Improvement of products and processes;
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Rua Benjamin Constant, 844
Nossa Senhora Aparecida
(34) 3304-1200
faleconosco@sescmg.com.br
www.sescmg.com.br

O Serviço Social do Comércio (Sesc) estuda, planeja e executa medidas que contribuam para o bem estar social e a melhoria da
qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus familiares e comunidade em geral.
Criado nacionalmente em 1946, prima pela excelência em todas as ações desenvolvidas e pelo desenvolvimento social do
indivíduo, em diversas atividades nas áreas de educação, assistência, saúde, cultura, lazer, turismo social e meio ambiente. Em
Minas Gerais, atua em praticamente todo o território, contando com 41 unidades fixas, distribuídas entre serviços, hospedagens
e saúde. E, pensando nos municípios que não possuem unidades fixas, são dezenas de caminhões e carretas que levam serviços
odontológicos, de saúde, recreação, lazer, cultura e educação.
Com a visão de ser um agente de transformação social e sustentabilidade, o Sesc prioriza valores como ética, excelência,
transparência, comprometimento e valorização das pessoas. Ao longo de mais de 60 anos de atuação, contribuímos e
almejamos contribuir cada dia mais para o bem da coletividade.
The Social Service of Commerce (SESC) studies, plans and executes measures to contribute to the social welfare and
improving the life quality of workers in the goods, services and tourism trade, their families and the wider community.
Set up on a national basis in 1946, it strives for excellence in all actions taken and in the social development of the individual
in various activities in the areas of education, assistance, health, culture, leisure, social tourism and environment. In Minas
Gerais, SESC operates in almost all the territory, with 41 fixed units, distributed among services, accommodation and health.
And, thinking of the municipalities that do not have fixed units there are dozens of trucks and trailers bringing dental, health,
recreation, leisure, culture and education services.
With the vision of being an agent of social change and sustainability, SESC emphasizes values such

as ethics, excellence,
transparency, commitment and valuing of people. Over its more than 60 years of experience, it contributes and aims to
contribute more and more to the collective good.
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SESI GRAVATÁS
R. Nova Ponte, 500
Jardim Gravatás
(34) 3230-4800
www.fiemg.com.br

O Serviço Social da Indústria (SESI) é uma entidade de direito privado, nos termos da lei civil, estruturada em base federativa
para prestar assistência social aos trabalhadores industriais e de atividades assemelhadas em todo o País.
O Sesi exerce papel fundamental no desenvolvimento social brasileiro, colaborando efetivamente com a melhoria da qualidade
de vida do trabalhador da indústria, seus familiares e comunidade em geral por meio de seus serviços nos campos da educação,
saúde, lazer e esporte, cultura, alimentação e outros.
É, também, parceiro das empresas, fornecendo apoio ativo na implantação e desenvolvimento de projetos de benefícios sociais
para funcionários.
Social Service for Industry (SESI) is a private legal entity under civil law, structured on a federal basis to provide social
assistance to industrial workers and similar activities throughout the country.
Sesi exercises a fundamental role in the social development of Brazil, contributing effectively to improving the life quality of
industrial workers, their families and the wider community through its services in the fields of education, health, leisure and
sport, culture, food and others.
It is also a partner of the companies, providing active support in the implementation and development of social benefit projects
for employees.

Avenida Generoso Mendonça, 4900
Jardim Europa
(34) 3230-2400 / 3230-2422
www.sestsenat.org.br
O Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) são entidades civis sem fins
lucrativos criadas com o objetivo de valorizar os trabalhadores do setor de transporte.
As instituições surgiram em 14 de setembro de 1993, pela Lei 8.706, a partir de um processo de conscientização do setor e das
entidades sindicais. A Confederação Nacional do Transporte, com o apoio legal, ficou responsável pela criação do SEST SENAT e,
desde então, organiza e administra a instituição.
A instituição SEST SENAT foi inaugurada em novembro de 1999 em Uberlândia. O SEST atua prestando serviços na área odontológica e
médica aos funcionários e dependentes do setor de transporte e a comunidade em geral, e oferece lazer aos trabalhadores e usuários
do sistema. O SENAT qualifica e treina pessoas interessados em atuar em várias áreas do setor de transportes.
The Social Transport Service (SEST) and the National Service for Transport Training (SENAT) are civil nonprofit entities set
up in order to enhance the workers in the transport sector.
The institutions emerged on September 14, 1993, by Law 8,706, from an awareness process of the sector and the unions. The
National Confederation of Transport, with legal support, was responsible for creating the SENAT SEST and since then organizes
and manages the institution.
The SEST SENAT institution was inaugurated in November 1999 in Uberlândia. SEST provides services in the dental and medical
field for employees and dependents in the transport sector and the community at large, and offers leisure to the employees and
users of the system. SENAT qualifies and trains people interested in working in various areas of the transport sector.
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Av. Juracy Junqueira Rezende, 100
Pampulha
(34) 3292-8800
Camaru@camaru.org.br
www.camaru.org.br

O Sindicato Rural de Uberlândia nasceu como Associação Rural, em 1943, a partir do desmembramento da Associação
Comercial, Industrial e Agropecuária de Uberlândia. Ele assumiu o atual nome em 1965 e, desde então, conta com a dedicação
de seus diretores e colaboradores para se tornar uma entidade forte, atuante e representativa.
O papel do Sindicato Rural de Uberlândia é lutar pelos interesses dos produtores rurais da cidade e região, unindo as forças do
campo. A entidade representa a classe diante das autoridades administrativas, judiciárias, legislativas e militares, cuidando dos
interesses gerais da categoria econômica e dos interesses individuais de seus associados.
Dentre os benefícios oferecidos para seus associados, estão convênios firmados com o comércio e instituições de ensino,
emissão de nota fiscal, descontos na comissão de comercialização de gado nos leilões, acesso ao parque de exposição durante
a feira agropecuária e eventos realizados para associados, descontos nas locações das áreas do parque de exposição, entre
outros. A entidade também conta com o projeto futuro de disponibilizar para os associados um laboratório de análise de
brucelose e tuberculose.
The Rural Syndicate of Uberlândia was brought to life as a Rural Association in 1943, from the break-up of the
Commercial, Industrial and Agricultural Association of Uberlândia. It took its present name in 1965 and since then, has with the
dedication of its officers and employees become a strong active and representative entity.
The role of the Rural Syndicate of Uberlandia is to fight for the interests of farmers in the city and region, by the combined forces
in the field. The organization represents the class before the administrative, judicial, legislative and military authorities, taking
care of the general interests of the economic category and individual interests of its members.
Among the benefits offered to its members, are agreements signed with trade and educational institutions, issuance of invoice,
discounts in livestock marketing board in auctions, access to the exhibition park during the agricultural fair and events held for
members, discounts the location of the areas of the exhibition park, among others. The entity also has the future project to
make available to the associated a brucellosis and tuberculosis testing laboratory.

R. Tenente Virmondes 1.254
Lídice
(34) 3236-1141
sindtur@sindtur.org
www.sindturmg.com.br

O Sindtur se estabelece como sindicato patronal habilitado a representar os empresários diante das vertentes administrativas e
políticas que o mercado e categoria exigem.
A abrangência das empresas vinculadas ao Sindtur proporciona a união de forças em prol de um interesse comum. Além do
ramo da hotelaria, fazem parte deste Sindicato Patronal os restaurantes, bares, casas de festas, buffets, entre outros do trade
turístico. São, portanto, cerca de 3 mil empresas vinculadas direta e indiretamente com o setor do turismo de Uberlândia,
especialmente o turismo de negócios.
O Sindtur oferece aos filiados do segmento assessoria jurídica qualificada, promove parcerias com órgãos da administração
pública e/ou privada, visando incentivos para desenvolvimento de trabalhos que disseminem a importância do turismo e
hotelaria para a cidade, intervêm em medidas coletivas que atinjam diretamente a categoria promovendo a integração e união
de toda a classe, além das negociações coletivas de normas trabalhistas da categoria.
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Sindtur establishes itself as an employer association authorized to represent entrepreneurs on the administrative and
political aspects that the market and category demand.
The range of companies linked to Sindtur provides the union of forces for the common interest. In addition to the hotel industry,
also taking part in this employers’ association are restaurants, bars, party lounges, buffets and others of the tourist trade. There
are therefore about 3000 companies linked directly or indirectly to the Uberlandia tourism sector, especially business tourism.
Sindtur offers affiliates of the segment qualified legal advice, promotes partnerships with organizations of public and/or private
administration, seeking incentives for development work to disseminate the importance of tourism and hospitality in the city.
It is involved in collective measures that reach the category directly promoting integration and unity of the class as a whole, as
well as collective bargaining with labor legislation of the category.

Avenida Jose Andraus Gassani, 4440
Distrito Industrial
(34) 3213-2420
unedi@unedi.com.br
www.unedi.com.br

A União das Empresas do Distrito Industrial de Uberlândia (Unedi) é uma associação de direitos privados sem fins lucrativos
constituída em 20 de março de 1996. A atuação é regional e agrega, principalmente, empresas do Distrito Industrial de
Uberlândia. Dentre os seus objetivos está a preservação do meio ambiente, o incentivo ao associativismo, a busca constante
pelo desenvolvimento dos negócios, empresas e seus funcionários do Distrito Industrial de Uberlândia.
Com a vocação comercial, industrial e de serviços projeta o nome de Uberlândia nos cenários regional, estadual e nacional
com base em ações de interesse dos seus associados. Sua missão é trabalhar a integração das empresas do DI com o
desenvolvimento nas áreas tecnológicas e educacionais, agindo interativamente com o poder público e a comunidade, na
defesa dos interesses comuns. A Unedi mantém Centro de Treinamento Profissional para a capacitação de profissionais nas
áreas de trabalho em altura; espaços confinados; urgências e emergências e brigadistas.
The Union of Enterprises of the Industrial District of Uberlândia (Unedi) is a private rights non-profit association
constituted on March 20, 1996. The work is regional and aggregates mainly the companies of the industrial district of
Uberlândia. Among its goals are the preservation of the environment, the fostering of associations, the constant search for
development of business, companies and their employees of the Industrial District of Uberlândia.
With its commercial, industrial and service vocation it projects the name of Uberlândia in region, state and national scenarios
based on the actions of interest to its members. Its mission is to work on the integration of the ID companies with development
in technological and educational areas, acting interactively with the government and the community in defense of common
interests. The Unedi maintains a Professional Training Center to train professionals in working at heights; confined spaces;
urgencies and emergencies and firefighters.
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Avenida João XXIII, 697 – Bairro Santa Maria
(34) 3228-8118
gerencia@uniodontouberlandia.com.br
www.uniodontouberlandia.com.br

A Uniodonto Uberlândia é uma cooperativa de prestação de serviços odontológicos. Há 25 anos, atua no mercado, gerando
soluções em gestão odontológica, com o compromisso de oferecer um serviço de qualidade, com preços acessíveis.
Parte integrante do sistema Nacional Uniodonto, com cerca de 20 mil cirurgiões dentistas, prestando atendimento em
consultórios odontológicos próprios a mais de 3 milhões de beneficiários em todo Brasil. Sendo mais de 500 dentistas e 80 mil
clientes somente na Uniodonto Uberlândia.
Visando a comodidade e satisfação de nossos beneficiários e parceiros, a Uniodonto Uberlândia consegue oferecer o melhor
custo/benefício:
Unidade móvel para realização de trabalhos preventivos - “pré-agendado”; Clínica 24h para atendimento de urgência; Maior
Rede de dentistas cooperados; Radiologia e laboratório de prótese próprios; Planos sem carência; Acessível aos dependentes
e agregados; Cobertura de 156 procedimentos, dentre eles: diagnóstico, restauração em resina, extração dentária, cirurgia de
remoção de dentes (SISO), tratamento de gengiva, tratamento e retratamento de canal, radiografias, próteses e prevenção
(orientação, profilaxia e aplicação de flúor).
Uniodonto Uberlândia is a cooperative which provides dental services. For 25 years it has operated in the market,
providing solutions in dental management, committed to providing a quality service at affordable prices.
It is an integral part of the National Uniodonto system, with about 20,000 dentists, rendering services in its own dental offices to
more than 3 million beneficiaries throughout Brazil. There are over 500 dentists and 80,000 customers in Uniodonto Uberlândia
alone.
Having the comfort and satisfaction of our beneficiaries and partners in mind, Uniodonto Uberlândia is able to offer the best
cost/benefit packet.
The mobile unit carries out preventive work – “pre-booked”; has a 24h Clinical attendance for emergency care; the biggest
Network of cooperative dentists. It has its own Radiology and prosthesis laboratory; Plans without grace period; Available to
dependents and aggregates; Coverage of 156 procedures, including: diagnosis, resin restoration, tooth extraction, teeth removal
surgery (SISO), gum treatment, treatment and re-treatment of channel, radiographs, prosthetics and prevention (orientation,
prophylaxis and fluoride application).
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CONSELHO MUNICIPAL
DE TURISMO - COMTUR
O COMTUR – Conselho Municipal de Turismo é órgão de governança local instituído pelo Município de Uberlândia pela Lei
nº. 7951 de 05 de março de 2002, alterada pela Lei Complementar nº. 514 de 13 de julho de 2010, e, em consonância com a
Política Municipal de Turismo e o Plano Municipal de Turismo.
O Conselho Municipal de Turismo (Comtur) tem como objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Estabelecer diretrizes para o trabalho coordenado entre os serviços públicos municipais e os prestados pela iniciativa
privada, visando promover a infraestrutura necessária à implantação do turismo;
Propor resoluções ou instruções regulamentares necessárias ao pleno exercício de suas funções, bem como modificações
ou supressões de exigências administrativas ou regulamentares a fim de facilitar as atividades do turismo;
Estudar de forma sistemática e permanente o mercado turístico do Município, a fim de contar com dados necessários para
um adequado controle técnico;
Promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo;
Apoiar, em nome da Prefeitura Municipal de Uberlândia, a realização de congressos, seminários e convenções, de relevante
interesse para o implemento turístico do Município;
Implementar convênios com órgãos, entidades e instituições, públicas ou privadas, nacionais e internacionais de turismo,
com o Objetivo de proceder a intercâmbios de interesse turístico;
Propor planos de financiamentos e convênios com instituições financeiras, públicas ou privadas; implantar, regulamentar
e administrar o Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR).

(34) 3239-2696

156

GUIA DO PROMOTOR DE EVENTOS Promoter’s Guide for Events

COMTUR - Municipal Tourism Council is a local governance body established by the Municipality of Uberlândia by Law no.
7951 of March 5, 2002, and amended by Complementary Law. 514 of July 13, 2010, and is in line with the Municipal Tourism
Policy and the Municipal Tourism Plan.
The Municipal Tourism Council (Comtur) aims to:
•
•
•
•
•
•
•

Establish guidelines for the coordinated work between the municipal public services and those provided by the private
sector, in order to promote the necessary infrastructure for the implementation of tourism;
To propose resolutions or regulations instructions necessary for the full exercise of their functions, as well as modifications
or suspension of administrative and legal requirements in order to facilitate tourism activities;
To study systematically and permanently the tourist market of the municipality in order to have data necessary for adequate
technical control;
Promote and publicize the activities related to tourism;
Support on behalf of the Municipality of Uberlândia, congresses, seminars and conventions, which are of major interest in
implementing tourism in the Municipality;
Implement agreements with agencies, organizations and institutions, public or private, national and international of
tourism, in Order to make interesting tourist exchanges;
Propose plans for financing and financial agreements with public or private institutions, deploy, regulate and manage the
Municipal Tourism Fund (FUMTUR).
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INDÚSTRIA
Industry
Uberlândia é uma das cidades mais prósperas do interior brasileiro, apresentando uma estrutura produtiva diversificada, com
destaque para a moderna agropecuária, para o parque agroindustrial processador de grãos, carnes, couros e fumo, e um setor
comercial e de serviços que está dentre os mais avançados do país.
Nas últimas décadas, a cidade atraiu unidades de grandes indústrias e aproveitou sua localização estratégica para se fortalecer
como Centro de Distribuição Atacadista.
Grande parte da prosperidade de Uberlândia ocorreu devida a sua ótima localização geográfica e pelas grandes empresas que
aqui se instalaram. Mas a principal razão do seu desenvolvimento está na capacidade e no esforço coletivo de trabalhadores e
empreendedores que cotidianamente participam de diversas iniciativas em benefício da comunidade.
Em Uberlândia, cada realização é o reflexo desse espírito convergente, um exemplo para outros municípios e motivo de orgulho
para os uberlandenses.
Uberlândia is one of the most prosperous cities in Brazil’s interior, with a diversified production structure, with emphasis
on modern agriculture, with an agro-industrial park for processing grain, meat, leather and tobacco, and a commercial and
services sector that is among the most advanced in the country.
In recent decades, the city has attracted major industry units and has taken advantage of its strategic location to strengthen
itself as Wholesale Distribution Center.
A large part of the prosperity of Uberlândia occurred due to its excellent geographical location and large companies that have
settled here. But the main reason of its development is the ability and the collective efforts of workers and entrepreneurs who
routinely participate in various initiatives to benefit the community. In Uberlândia, every achievement is a reflection of this
convergent spirit, an example for other municipalities and source of pride for the people of Uberlândia.
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ABC-INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A-ABC-INCO
ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ADFERT ADITIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
ADM DO BRASIL LTDA
ALGAR CELULAR S/A
ALGAR MULTÍMIDIA S/A
ALGAR TELECOM S/A
ALIANCA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.
AMBEV
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
ARCOM S/A
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
B2W COMPANHIA DIGITAL
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
BRF S.A.
C&A MODAS LTDA.
CARGILL AGRÍCOLA S.A.
CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS
CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACU S A
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS
ECIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA
CLARO S.A.
COBB-VANTRESS BRASIL LTDA

COCAL CEREAIS LTDA
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LTDA DE
UBERLÂNDIA
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A
CRBS S/A - AMBEV
CRISTO REI LTDA
DEPART MUNIC DE ÁGUA E ESGOTO
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ABC - INDU
DISTRIBUIDORA MODENUTI COMÉRCIO DE
DISTRIBUIDORA SORPAN LTDA
D’VILLE SUPERMERCADOS LTDA
ECS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP
ELETROSOM S/A
EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E
SERVICOS LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELECOMUNICAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO
ETNA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTIGOS PARA
DECORAÇÃO S.A.
FACCHINI S.A

FAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A
FRIGORIFICO LUCIANA LTDA
FUTURA VEÍCULOS LTDA
GIRA TRANSPORTES LTDA
GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVÍCOLA LTD
GRANJA PLANALTO LTDA
GRUPO ALGAR
HAUNI DO BRASIL MÁQUINAS EQUIPAMENTOS PARA TABACO LTDA
HENKEL LTDA
HIDRELÉTRICA MALAGONE S.A
ICATRIL INDÚSTRIA DE CAFÉ DO TRIÂNGULO LTDA
IMAGE TELECOM TV VIDEO CABO LTDA
INDUSAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA INDÚSTRIAS REUNIDAS FLAMBOYANT DO BRASIL LTDA
INDÚSTRIAS SUAVETEX LTDA
INSTITUTO ALFA E BETO
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
IRMÃOS KEHDI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA

ITAMBÉ ALIMENTOS S/A
JBS S/A
JOHN DEERE WATER SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA.
JUNCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
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LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
LÍDER ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
LÍDER PETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
LM INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
LOJAS RENNER S.A.
LOJAS RIACHUELO S/A
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
MACEDO & SOUZA LTDA
MAGAZINE LUIZA S/A
MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A
MEDIC SYSTEM LTDA
MONSANTO DO BRASIL LTDA
MULTIGRAIN S.A.
NATURA COSMÉTICOS S/A
NESTLÉ BRASIL LTDA.
NOVA CASA BAHIA S/A
O MARCENEIRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA
PARANAÍBA FERTILIZANTES INDÚSTRIA E
PARATUDO INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
PEPSICO DO BRASIL LTDA
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA SA
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS
PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
PROCTER & GAMBLE INDÚSTRIAL E COMERCIAL LTDA
PRODUTOS ERLAN S/A
QUARTZ REVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REJUNTOS LTD
QUEIROZ TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES
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RÁDIO TELEVISÃO DE UBERLÂNDIA LTDA
RAIA DROGASIL S/A
RAIN BIRD BRASIL LIMITADA
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
REAL EXPRESSO LTDA
REAL MOTO PEÇAS LTDA
RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA
REDE MINEIRA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA
REFRIGERANTES DO TRIÂNGULO LTDA
REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E
UNIFORMES LTDA
RESINAS TROPICAIS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA
RODOBAN SEGURANCA E TRANSPORTE DE
VEÍCULOS
RODOVIÁRIO MATSUDA LTDA
S/A AGRO INDÚSTRIAL ELDORADO
SADIA S.A.
SAGA AUTOMINAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS
SARTCO LTDA
SCALA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
SEARA ALIMENTOS LTDA
SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA
SORVETERIA CREME MEL S.A
SOUZA CRUZ S/A
STOQUE MERCANTIL LTDA
SUN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

SUPER MAXI SUPERMERCADOS LTDA
SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA
SUPERMERCADOS LEAL LTDA
SUPPORTE ARMAZENAGEM, VENDAS E LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA
SYNGENTA SEEDS LTDA.
TECIDOS MIRAMONTES LTDA
TECIDOS TITA LTDA
TÊXTIL ABRIL LTDA
TIM CELULAR S.A.
TNL PCS S/A
TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPORTAÇÃO
TOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
TRANSPORTADORA CABRAL & CABRAL LTDA
TRANSPORTES QUEIROZ E ROCHA LTDA
TRIVEL TRIÂNGULO VEÍCULOS LTDA
UBERLÂNDIA REFRESCOS LTDA.
UNIÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA
UP! ALIMENTOS LTDA
USINA FORTALEZA IND E COMÉRCIO DE MASSA FINA LTDA
VALE DO TIJUCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.
VALLEE SA
VIA VAREJO S/A
VITRAL VIDROS PLANOS LTDA
VIVO S.A.
WHITE MARTINS GASES INDÚSTRIAIS LTDA
ZARA BRASIL LTDA
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EMPRESAS SEDIADAS EM UBERLÂNDIA
Micro empresas: de 0 a 19 trabalhadores = 35.604
Pequena de 20 a 99 trabalhadores = 1.166
Média de 100 a 499 trabalhadores = 170
Grande acima de 500 trabalhadores = 40
Total Geral = 36.980

COMPANIES BASED IN UERLÂNDIA
Micro companies: 0 - 19 employees = 35.604
Small from 20 to 99 employees = 1.166
Medium from 100 to 499 employees = 170
Large over 500 employees = 40
Grand Total = 36.980
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SAÚDE
Health

Referência em saúde e saneamento básico, Uberlândia atrai pessoas de toda a região
do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba que buscam qualidade de vida. São oito Unidades
de Atendimento Integrado (UAI), Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de completos
hospitais e clínicas especializadas e referências em tecnologias. Conta com o Hospital do
Câncer de Uberlândia, Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, além de
diversas clínicas e hospitais particulares.
Uberlândia, which is a reference in health and basic sanitation, attracts people
from all over the region of the Triângulo Mineiro and Alto Paranaíba who are looking for
life quality. There are eight Units of Integrated Services (UAI), Basic Health Units (UBS), as
well as fully equipped hospitals and specialized clinics which are references in technology.
There is the Cancer Hospital of Uberlândia, the Clinical Hospital of the Federal University of
Uberlândia, as well as several clinics and private hospitals.
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HC-HOSPITAL DE
CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA
HC – CLINICAL HOSPITSL OF UBERLÂNDIA

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HCU-UFU) possui 520 leitos e mais de 50 mil m2 de área
construída. Maior prestador de serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em Minas Gerais, e terceiro no ranking dos maiores
hospitais universitários da rede de ensino do Ministério da Educação (MEC), é referência em média e alta complexidade para 86
municípios da macro e micro regiões do Triângulo Norte. Construído como unidade de ensino para o ciclo profissionalizante
do curso de Medicina da Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia, foi inaugurado em 26 de agosto de 1970, iniciou suas
atividades em outubro do mesmo ano, com apenas 27 leitos. Com a Constituição de 1988, o HC/UFU se transformou em um
importante elo na rede do SUS, principalmente, para atendimento de urgência e emergência e de alta complexidade sendo o
único hospital público regional com porta de entrada aberta 24 horas para todos os níveis de atenção à saúde.
Serviços Prestados
O HC-UFU faz parte da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) como prestador de serviço para a gestão
municipal de saúde, sendo o SUS a única fonte de recursos para custeio. Realiza atendimentos nas seguintes especialidades:
MÉDICA: Alergologia, Ambulatório de Dor, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Genética Médica,
Geriatria, Hanseníase, Hematologia, Hemodiálise, Marca passo, Médica Geral, Medicina Preventiva, Moléstia Infecciosa,
Nefrologia, Neurologia, Oncologia, Pneumologia, Psiquiatria, Reumatologia, Saúde Ocupacional.
CIRURGIA: Angiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Tórax, Cirurgia Cabeça e Pescoço,
Anestesiologia, Gastrocirurgia, Neurocirurgia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pequena Cirurgia, Urologia,
Traumatologia, Proctologia.
GINECOLOGIA: Alto Risco, CA Ginecologia, Climatério, Esterilidade, Ginecologia, Mastologia, Obstetrícia, Planejamento Familiar.
PEDIATRIA: Cardiologia Infantil, Ginecologia Infantil, Pediatria Geral, Pneumologia Infantil, Neonatologia, Puericultura, Cirurgia
Pediátrica, Gastroenterologia Infantil, Reumatologia Infantil, Endocrinologia Infantil, Nefrologia Infantil, Moléstia Infecciosa
Infantil, Ortopedia Infantil, Neuropediatria, Alergologia Infantil, Otorrinolaringologia Infantil, Psiquiatria Infantil, Urologia
Infantil, Hematologia Infantil, Neurocirurgia Infantil
The Clinical Hospital of the Federal University of Uberlândia (HCU-UFU) has 520 beds and over 50,000m2 of built area. It
is the largest service provider through the Unified Health System (SUS), in Minas Gerais, and third in the ranking of the largest
university/teaching hospitals in the school education system of the Ministry of Education (MEC). It is a reference in medium
and high complexity for 86 municipalities of macro and micro regions of the Triângulo Norte. Built as a teaching unit for the
professional cycle of medical students at the School of Medicine and Surgery of Uberlandia, it was opened on August 26, 1970,
and began operations in October of the same year, with only 27 beds. With the 1988 Constitution, the HC/UFU has become an
important link in the SUS network, especially for urgent and emergency and high complexity care being the only regional public
hospital with front door open 24 hours a day for all levels of health care.
Services Rendered
The HC-UFU is part of the service network of the Unified Health System (SUS) as a service provider for the municipal
management of health, and SUS being the only source of funds for payment of costs. It offers services in the following
specialties:
MEDICAL: Allergology, Pain Clinic, Cardiology, Dermatology, Endocrinology, Gastroenterology, Medical Genetics, Geriatrics,
Leprosy, Hematology, Hemodialysis, Pacemaker, General Medical, Preventive Medicine, Infectious Harassment, Nephrology,
Neurology, Oncology, Pneumology, Psychiatry, Rheumatology , Occupational Health.
SURGERY: Angiology, General Surgery, Plastic Surgery, Cardiac Surgery, Thoracic Surgery, Head and Neck Surgery, Anesthesiology,
Gastric, Neurosurgery, Ophthalmology, Orthopedics, Otolaryngology, Small Surgery, Urology, Traumatology, Proctology.
GYNECOLOGY: High Risk, CA Gynecology, Menopause, Infertility, Gynecology, Mastology, Obstetrics, Family Planning.
PEDIATRICS: Child Cardiology, Child Gynecology, General Pediatrics, Pediatric Pulmonary, Neonatology, Child Care, Pediatric
Surgery, Child Gastroenterology, Child Rheumatology, Child Endocrinology, Child Nephrology, Child Infectious Disease, Child
Orthopedics, Pediatric Neurology, Child Allergy, Child Otorhinolaryngology, Child Psychiatry , Child Urology, Child Hematology,
Child Neurosurgery
Av. Pará,1720
Umuarama
(34) 3218-2311
Funcionamento: 24hs
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HOSPITAL DO
CÂNCER UBERLÂNDIA
CANCER HOSPITAL OF UBERLÂNDIA

O Hospital do Câncer em Uberlândia é um centro de referência para o tratamento do câncer no interior de Minas Gerais, que
oferece atendimento totalmente gratuito e de qualidade aos pacientes da cidade e região. É construído e equipado pelo Grupo
Luta pela Vida, ONG criada para oferecer as melhores condições de tratamento aos pacientes com câncer. O Hospital do Câncer
atende cerca de 1.800 pacientes a cada mês, vindos de cerca de 60 cidades da região.
Desde 2000, o Hospital do Câncer em Uberlândia oferece um tratamento digno e de qualidade contra o câncer, doença que a
cada dia tem maior incidência na sociedade. No momento do diagnóstico é fundamental que existam recursos suficientes para
promover a cura e a qualidade de vida. Equipamentos, instalações, medicamentos, profissionais da área clínica e serviços são
importantes para os pacientes e seus familiares na luta contra o câncer.
Atualmente, o Hospital do Câncer conta com os serviços Oncologia Clínica, Quimioterapia, Radioterapia, Oncopediatria,
Hematologia, internação de adultos e crianças e Cuidados Paliativos. Além do tratamento, o Hospital do Câncer tem um
importante papel na formação de novos profissionais, com programas de residência médica nas áreas de Oncologia Clínica,
Radioterapia e Oncopediatria.
Estrutura
O Hospital do Câncer tem uma estrutura com cinco pisos (térreo e 4 andares), com aproximadamente 10.000 m2 de área
construída:
Térreo:
31 consultórios, ocupados por oncologistas clínicos, radioterapeutas, residentes e médicos de outras especialidades clínicas;
Quimioterapia com 22 leitos de curta e longa permanências (adulta e pediátrica);
Radioterapia com dois aceleradores lineares, um aparelho de braquiterapia/HDR, salas para Planejamento 3D e para a
confecção e moldagem de blocos e máscaras de proteção;
Espaços amplos de recepção e atendimento;
Capela ecumênica;
Loja do Núcleo de Voluntários;
Salas para serviço social, psicologia, consultório odontológico, curativos, cuidados paliativos, salas de aula, reuniões, copa para
a preparação de lanches;
Parte administrativa, com instalações para gerentes, faturamento, arquivo, registro médico, secretaria e informática.
1º andar:
Enfermaria de adultos, com 24 leitos de internação;
Posto de Enfermagem, prescrição médica, secretaria;
Capela Ecumênica
2º andar:
Enfermaria pediátrica
Brinquedoteca “Brincar é Viver”
3º andar:
Projeto Pedagógico Artístico e Cultural
Centro de Transplante de Medula (a construir)
4º andar:
Centro Cirúrgico (a construir)
UTI (a construir)
Enfermaria Cirúrgica (a construir)
Fonte: Hospital do Câncer http://www.hospitaldocancer.org.br/hosppital-do-cancer/quem-somos-hc/
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The Cancer Hospital in Uberlândia is a center of reference for cancer treatment in Minas Gerais, which offers care which
is completely free and of quality to patients of the city and region. It is built and equipped by the Grupo Luta pela Vida (Fight for
Life) and is an NGO created to offer the best conditions in treatment to cancer patients. The Cancer Hospital serves about 1,800
patients each month, coming from about 60 cities.
Since 2000, the Cancer Hospital in Uberlândia offers a dignified and quality treatment for cancer, a disease that every day has
a higher incidence in society. At the moment of diagnosis it is essential that sufficient resources are in place to promote healing
and life quality. Equipment, facilities, medicines, professionals from the clinical and services area are important for patients and
their families in the fight against cancer.
Presently the Cancer Hospital offers services relating to Clinical Oncology, Chemotherapy, Radiotherapy, Oncopediatrics,
Hematology, hospitalization of adults and children and Palliative Care. In addition to treatment, the Cancer Hospital has an
important role in the formation of new professionals, with residency programs in the areas of Clinical Oncology, Radiotherapy
and Oncopediatrics.
Structure
The Cancer Hospital has a structure with five floors (ground floor and 4 floors), with approximately 10,000m2 of built area:
Ground floor:
31 doctors offices, occupied by clinical oncologists, radiation oncologists, medical’s residents and other clinical specialties;
Chemotherapy with 22 beds for short and long stays (adult and pediatric);
Radiotherapy with two linear accelerators, a brachytherapy apparatus / HDR, rooms for 3D planning and for making and
molding blocks and protective masks; ample spaces of reception and care;
Ecumenical chapel; Volunteer Center Store;
Rooms for social work, psychology, dental office, curatives, palliative care, classrooms, meeting, kitchen for the preparation of
snacks;
Administrative area, with installations for managers, billing, record keeping, medical record, office and computer.
1st Floor:
Adult Infirmary, with 24 beds for hospitalization;
Nurses Station, prescription, secretary;
Ecumenical Chapel
2nd Floor:
Pediatric Ward
Toy Library “Playing is Living”
3rd Floor:
Artistic and Pedagogical Cultural Project
Marrow Transplant Center (being built)
4th Floor:
Surgical Center (being built)
ICU (being built)
Surgical Ward (being built)
Source: Hospital do Câncer http://www.hospitaldocancer.org.br/hosppital-do-cancer/quem-somos-hc/
Av. Amazonas, 1995
Umuarama
(34) 3291-6100
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HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL
MUNICIPAL HOSPITAL AND MATERNITY
Construído em uma área de 55 mil m2, o Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro está localizado na região
sul de Uberlândia. São 20 mil metros quadrados de construção sendo 14 mil m2 de áreas clínicas e os demais 6 mil m2 abrigam
outras áreas incluindo o estacionamento. Os 258 leitos se dividem em: UTI adulto e neonatal, maternidade, clínica médica e
cirúrgica.
Capacidade
UTI adulto 40 leitos;
UTI neonatal 10 leitos;
Cuidados intermediários neonatal 15 leitos;
Maternidade 22 leitos;
Clínica Cirúrgica 52 leitos;
Clínica Médica 79 leitos;
Semi Intensiva 20 leitos;
Recuperação Pós Anestésica Centro Cirúrgico 11 leitos;
Recuperação Pós Anestésica Unidade Cirurgia Ambulatorial 9 leitos;
Total de leitos 258 leitos
Salas no Centro Obstétrico 4 salas;
Salas no Centro Cirúrgico 6 salas;
Salas da unidade de cirurgia Ambulatorial 3 salas.
São três eixos de circulação no Hospital. O primeiro permitir a circulação pública sem obstáculos, mas sempre terminando em
sala de espera ou secretaria, o que aumenta a segurança e a humanização. O segundo é o industrial, onde estão localizados
os serviços de apoio das áreas assistenciais: Unidade de Alimentação e Nutrição, Farmácia, Almoxarifado, Engenharia Clínica,
Engenharia de Manutenção, Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, Departamento Pessoal, Recursos
Humanos, Tecnologia da Informação, Limpeza, Hotelaria, Segurança e outros. O terceiro é interno para a circulação dos
colaboradores e transporte dos pacientes internados entre os setores assistenciais.
Para otimizar recursos humanos e materiais, esta estrutura permite que os departamentos que têm interação estejam
interligados.
Enfermarias inteligentes
Construída em dois corredores de pouco mais de 100 metros de extensão, as enfermarias possuem clarabóias a cada oito
metros, que permitem ventilação e iluminação naturais. Os postos de enfermagem são geminados e se transformam em oito
unidades ao longo da enfermaria, sendo quatro para cada corredor.
Quartos completos
Os quartos das enfermarias acolhem até três pacientes e possuem o que há de mais moderno em equipamento e arquitetura
hospitalar. Logo na entrada, existe um banheiro com porta removível, assim, o enfermeiro poderá ajudar pacientes que se
sintam mal dentro do sanitário mesmo com a porta trancada. É uma inovação. De maneira rápida e fácil o funcionário do
hospital puxa uma alavanca, retira a porta e pode salvar a vida de uma pessoa que por acaso se sinta mal ou desmaie dentro do
banheiro.
UTIs Modernas
O Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro possui quatro módulos de Unidade de Tratamento Intensivo
(UTI) com dez leitos cada. Os leitos são individuais e possuem o que há de mais moderno em equipamentos hospitalares. Cada
um dos leitos possui sistema elétrico independente. Em caso de pane em alguma unidade, o problema pode ser resolvido sem
afetar outros pacientes.
Cada módulo possui um leito de isolamento para acolher paciente com doença infectocontagiosa. Neste espaço o arcondicionado com pressão negativa suga o ar quando a porta é aberta, não permitindo que ele saia do leito e contamine outros
pacientes.
O hospital conta ainda com outros 10 leitos destinados à UTI Neonatal e, ao lado, leitos para cuidados intermediários.
Maternidade humanizada
Logo na entrada da maternidade há uma sala de espera para que as futuras mães aguardem pelo momento do parto que
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poderá ser normal ou cesariana. No Hospital e Maternidade Municipal é oferecido o atendimento humanizado: pré-parto,
parto e pós-parto (PPP). Um centro obstétrico foi construído para o PPP. Neste espaço a mãe é acompanhada por uma equipe
multidisciplinar para ter um parto tranquilo. Caso ela não consiga fazer o parto normal é encaminhada para uma das quatro
salas do centro cirúrgico, que são exclusivas para centro obstétrico. As quatro salas do centro obstétrico possuem o que há de
mais moderno em equipamentos hospitalares. De lá, os bebês são levados para os berçários de cuidados intermediários ou, se
precisarem de atenção especial, para as UTIs neonatais.
Centro Cirúrgico
São seis salas onde serão realizadas cirurgias de médias e altas complexidades. Médicos, enfermeiros e instrumentadores
contam com uma área de apoio entre as salas.
Setor de Imagens
Assim como as outras áreas do hospital, o setor de imagens tem uma entrada separada do restante da unidade. Os pacientes já
chegam ao local encaminhados por outras unidades de saúde. Neste departamento, estão disponíveis exames de ressonância
magnética, raio-X, ultrassom, tomografia, mamografia e outros.
Central de Material de Esterilização (CME)
A CME é totalmente automatizada e tem uma localização estratégica, próxima aos blocos cirúrgicos, UTIs e Maternidade.
Lá são recebidos todos os materiais infectados do Hospital e de outras unidades de saúde do município. Isso garante total
uniformidade aos procedimentos.
São duas termodesinfectoras e três autoclaves para esterilização do material por meio de vapor e formaldeído de baixa pressão.
Depois de limpo o material já está pronto para ser levado para o arsenal (uma espécie de depósito) onde é distribuído para os
diversos setores do hospital.
Farmácias
Todos os medicamentos que são utilizados no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro chegam até a
Farmácia Central. Lá os remédios são fracionados em uma sala totalmente estéril e enviados para todos os setores de acordo
com a necessidade de cada paciente. Cada medicamento é devidamente cadastrado e recebe um código de barras para ser
conferido e controlado na hora da aplicação.
Na UTI está localizada a Farmácia Satélite que recebe os medicamentos e abastece todos os 40 leitos da unidade. Os remédios
fracionados também são levados da Farmácia Central para os armários dentro de cada leito das enfermarias.
Acessibilidade Total
As instalações do Hospital e Maternidade Municipal foram planejadas para garantir acessibilidade a todas as pessoas. A unidade
é completamente horizontal, o que favorece um atendimento mais próximo, mais atencioso e mais humano. As escadas são
encontradas apenas nas áreas de serviço.
Em Uberlândia todas as unidades de saúde funcionam de maneira interligada. Por exemplo, as Unidades de Atenção Primária à
Saúde da Família (UAPSF) auxiliam as Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), fazem o atendimento primário e encaminham
os pacientes. O Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro também integrará esse sistema. Os pacientes são
referenciados por uma das oito UAIs que estão instaladas nas quatro regiões da cidade.
Para receber os pacientes dos quatro cantos de Uberlândia, o Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro
foi pensado e construído estrategicamente. A unidade é de fácil acesso e o trajeto de carro entre o Hospital e as UAIs leva em
média 13 minutos.
The Municipal Hospital and Maternity Dr. Odelmo Leão Carneiro was built on an area of 55,000m2 and is located in
the southern region of Uberlandia. There are 20 thousand square meters in building with 14,000 m2 of clinical areas and the
remaining 6,000m2 are home to other areas including the parking lot. The 258 beds are divided into: ICU adult and neonatal,
maternity, medical and surgical.
Capacity
ICU adult 40 beds;
ICU neonatal 10 beds;
Intermediate neonatal care 15 beds;
Maternity 22 beds;
Clinical Surgery 52 beds;
Clinical Medicine 79 beds;
Semi Intensive 20 beds;
Post Anesthetic Recovery Surgical Center 11 beds;
Post Anesthetic Recovery Unit Ambulatory Surgery 9 beds;
Total 258 beds.
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Obstetric Center 4 rooms;
Surgical Center 6 rooms;
Outpatient Surgery Unit 3 rooms.
Three are three circulating corridors in the hospital. The first allows unimpeded movement of the public, but always ending in a
waiting room or office, which increases the safety and humanization. The second is the industrial, where the assistance support
services areas are locate: Feed and Nutrition Unit, Pharmacy, Warehouse, Clinical Engineering, Maintenance Engineering, Safety
Engineering Service and Occupational Medicine, Personnel Department, Human Resources, Information Technology, Cleaning,
Catering, Security and more. The third is internal for the circulation of employees and transport of hospitalized patients between
care sectors. To optimize human and material resources, this structure allows the departments that have interaction to be
interlinked.
Smart wards
Built on two corridors of just over 100 meters in length, the wards have skylights every eight meters, which allow natural
ventilation and lighting. The nursing stations are twinned and become eight units along the ward, four for each corridor.
Complete Rooms
The rooms of the wards host up to three patients and have the very latest in equipment and hospital architecture. At the
entrance, there is a bathroom with removable door, so the nurse can help patients who may feel bad inside the bathroom even
when the door is locked. It is an innovation. In a quick and easy way the hospital staff can pull a lever, remove the door and save
the life of a person who happens to feel bad or faint in the bathroom.
Modern ICUs
The Municipal Hospital and Maternity Dr. Odelmo Carneiro Leão has four Intensive Care Unit modules (ICU) with ten beds each.
The beds are single and have the very latest in hospital equipment. Each bed has an independent electrical system. In case of
failure in any unit, the problem can be resolved without affecting other patients.
Each module has an isolation bed to accommodate patients with infectious disease. In this space the air conditioners with
negative pressure sucks the air when the door is open, not allowing it to escape the bed area and infect other patients
The hospital also has another 10 beds for the Neonatal ICU and alongside are beds for intermediate care.
Humanized Maternity
Right at the entrance to maternity is a waiting room for mothers to be to wait for the time of delivery that may be normal or by
cesarean section. In the Municipal Hospital and Maternity humanized care is offered: pre-natal, delivery and post-partum (PPP).
An obstetric center was built for the PPP. In this space the mother is accompanied by a multidisciplinary team so as to have a
smooth delivery. If the mother can not have a normal delivery she is forwarded to one of the four rooms of the surgical center,
which are exclusive to the obstetric center. The four obstetric center rooms have the very latest in hospital equipment. From
there, the babies are taken to the nurseries for intermediate care or if they need special attention, to the neonatal ICUs
Surgical Center
There are six rooms where medium and high complexity surgeries will be performed. Doctors, nurses and surgical technologists
have a support area between the rooms.
Image Sector
Like other areas of the hospital, the image sector has a separate entrance from the rest of the unit. Patients have to come to
the area upon referral by other health units. In this department magnetic resonance imaging, X-ray, ultrasound, computed
tomography, mammography, and others are available.
Sterilization Equipment Center (CME)
The CME is fully automated and has a strategic location, close to the operating theaters, ICUs and Maternity. Here all materials
infected at the Hospital and other health units in the city are received. This ensures complete uniformity in procedures.
There are two thermodisinfectors and three autoclaves for sterilization of material by means of vapor and formaldehyde at low
pressure. After cleaning the material is ready to be taken to the arsenal (a kind of deposit) which is distributed to the various
units of the hospital.
Pharmacies
All drugs that are used in the Municipal Hospital and Maternity Dr. Leo Sheep Odelmo arrive at the Central Pharmacy. Here
the medicines are fractionated in a completely sterile room and sent to all sectors according to the needs of each patient. Each
medication is properly registered and receives a bar code to be checked and controlled at the time of application.
A Satellite Pharmacy is located at the ICU receiving medicines and supplies all the 40 beds of the unit. The fractioned medicines
are also taken from the Central Pharmacy to cabinets within each bed on the wards.
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Total accessibility.
The installations of the Municipal Hospital and Maternity were planned to ensure accessibility to all people. The unit is
completely horizontal, which favors closer attendance, which is more attentive and more human. Stairs are found only in service
areas.
In Uberlândia all health units operate in an interconnected way. For example, the Primary Care Units for Family Health (UAPSF)
assists the Integrated Service Units (HAT), carry out primary care and refer patients. The Municipal Hospital and Maternity Dr.
Odelmo Leão Carneiro is also integrated in this system. Patients are referred by one of the eight HATs that are installed in the
four regions of the city.
The Municipal Hospital and Maternity Dr. Odelmo Carneiro Leão was designed and built strategically to receive patients from
the four corners of Uberlândia. The unit is easy to access and the car journey between the Hospital and the HAT takes about 13
minutes.
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UNIDADE DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE - UAPS
PROMARY HEALTH CARE UNIT - UAPS

Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) é a estrutura física básica de atendimento aos usuários do SUS, onde a
comunidade deve conseguir resolver a maioria dos problemas, com qualidade.
Todos os níveis de atenção são igualmente importantes, porém a atenção primária deve ser prioritária, porque possibilita
uma melhor organização e funcionamento também dos serviços de média e alta complexidade. Estando bem estruturada,
ela reduzirá as filas nos prontos-socorros e hospitais, o consumo abusivo de medicamentos e o uso indiscriminado de
equipamentos de alta tecnologia. Isso porque os problemas de saúde mais comuns passam a ser resolvidos nas unidades
básicas de saúde, deixando os ambulatórios de especialidades e hospitais cumprirem seus verdadeiros papéis, o que resulta em
maior satisfação dos usuários e utilização mais racional dos recursos existentes.
Cada unidade é responsável pela saúde de todos os habitantes de uma determinada região da cidade, chamada de área de
abrangência. Todo planejamento das ações de saúde da unidade é voltada para esta comunidade, entendendo as situações
sócio-econômicas e priorizando grupos de risco. Em todas as unidades você encontra um coordenador para tirar suas dúvidas
e te ajudar caso você tenha alguma dificuldade.
A Atenção Primária é oferecida no Programa Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde e ambulatórios de atenção primária
das UAI. São os primeiros locais onde a população deve procurar atendimento, que é mais rápido, mais próximo da casa e
o que tem condições de resolver a maioria das necessidades. Quando necessitar de atendimento especializado, o usuário é
encaminhado as Unidades de Atendimento Integrado ou aos hospitais conveniados do SUS. O atendimento é realizado com
agendamento e na possibilidade de cada serviço. Em casos agudos como febre, dor, falta de ar, o atendimento é no dia. É
recomendado, portanto, procure sempre a Unidade de Saúde mais próxima de casa. Apenas quando a situação for grave o
usuário deve procurar o Pronto Atendimento da UAI.
São oito Unidades de Saúde onde são disponibilizados atendimento médico nas clínicas básicas (clínica geral, pediatria,
ginecologia-obstetrícia, odontologia, psicologia, serviço social e atendimento de enfermagem).
UAPS Brasil
Endereço: Rua Porto Alegre, 140
Telefone: 3232-3722
Horário de Funcionamento: 7h às 22h
UAPS Custódio Pereira
Endereço: Av. Tito Teixeira, 1236
Telefone: 3232-4757
Horário de Funcionamento: 7h às 19h
UAPS Dona Zulmira
Endereço: Rua Mica, 223
Telefone: 3238-1455
Horário de Funcionamento: 7h às 19h
UAPS Guarani
Endereço: Rua da Polca, 601
Telefone: 3226-8193
Horário de Funcionamento: 7h às 19h

UAPS Jaraguá
Endereço: Av. Aspirante Mega, 77
Telefone: 3238-1530
Horário de Funcionamento: 7h às 19h
UAPS Nossa Senhora das Graças
Endereço: Rua Siqueira Campos, 101
Telefone: 3213-1855
Horário de Funcionamento: 7h às 19h
UAPS Patrimônio
Endereço: Rua da Paz, 60 - Bairro Morada da Colina
Telefone: 3214-9755
Horário de Funcionamento: 7h às 17h
UAPS Santa Rosa
Endereço: Rua Santa Catarina, 2825
Telefone: 3215-5134
Horário de Funcionamento: 7h às 19h
UAPS Tocantins
Endereço: Rua Joaquim Carrijo Neto,758
Telefone: 3217-2210
Horário de Funcionamento: 7h às 22h
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Primary Health Care Unit (UAP) is the basic physical structure of service for SUS users, where the community should be
able to solve most problems with quality.
All levels of care are equally important, however primary care should be a priority, as it allows for a better organization and
operation of medium and high complexity services as well. Being well structured, it will reduce queues to emergency rooms
and hospitals, the abusive consumption of drugs and the indiscriminate use of high-tech equipment. This is because the most
common health problems are now solved in basic health units, leaving the clinics and specialty hospitals free to fulfill their true
roles, which results in greater satisfaction of users and more rational use of existing resources.
Each unit is responsible for the health of all the inhabitants of a given region of the city, called the catchment area. All planning
regarding of health action of the unit is directed to this community, while understanding the socio-economic situations and
prioritizing risk groups. In all units one finds a coordinator to clarify ones doubts and help if you have any difficulty.
Primary Care is offered at the Family Health Program, Basic Health Units and primary care ambulatory of UAI.
These are the first places where people should seek care, which is faster, closer to home and which is able to solve most
needs. When you need specialized care, the user is sent to the Integrated Service Units or to the private hospitals which have
agreements with SUS. The service is conducted by appointment and the possibility of each service. In acute cases such as fever,
pain, shortness of breath, the service is on the day. It is recommended therefore, to always go to the Health Unit closer to home.
Only when the situation is grave should one seek the Emergency Department of the UAI.
There are eight health units which in basic clinical medical care is available (general practice, pediatrics, gynecology and
obstetrics, dentistry, psychology, social services and nursing care).
UAPS Brasil
Address: Rua Porto Alegre, 140
Phone: 3232-3722
Opening hours: 7:00 to 22:00

UAPS Nossa Senhora das Graças
Address Endereço: Rua Siqueira Campos, 101
Phone : 3213-1855
Opening hours: 7:00 to 19:00

UAPS Custódio Pereira
Address Endereço: Av. Tito Teixeira, 1236
Phone : 3232-4757
Opening hours: 7:00 to19:00

UAPS Patrimônio
Address : Rua da Paz, 60 - Bairro Morada da Colina
Phone : 3214-9755
Opening hours : 7:00 to 17:00
UAPS Santa Rosa
Address: Rua Santa Catarina, 2825
Phone : 3215-5134
Opening hours: 7:00 to 19:00

UAPS Dona Zulmira
Address: Rua Mica, 223
Phone : 3238-1455
Opening hours: 7:00 to 19:00
UAPS Guarani
Address : Rua da Polca, 601
Phone: 3226-8193
Opening hours: 7:00 to 19:00

UAPS Tocantins
Address: Rua Joaquim CarrijoNeto,758
Phone : 3217-2210
Opening hours : 7:00 to 22:00

UAPS Jaraguá
Address: Av. Aspirante Mega, 77
Phone: 3238-1530
Opening hours: 7:00 to 19:00
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UAI - UNIDADES DE
ATENDIMENTO INTEGRADO
UAI – INTEGRATED CARE UNITS

As Unidades de Atendimento Integrado são unidades mistas, com Atendimento Ambulatorial na Atenção Básica e Pronto
Atendimento funcionando 24 horas por dia todos os dias da semana. O atendimento ambulatorial acontece das 7h às 22h,
com a instalação do Horário do Trabalhador.
O atendimento de emergência de Odontologia também funciona das 7h às 22h de segunda a sexta. Outra característica
importante das UAIs é que elas oferecem consultas especializadas, como: Angiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia
Infantil, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Infectologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Oncologia,
Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Urologia.
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO PAMPULHA
Endereço: Av. João Naves de Ávila 4920 - Bairro: Santa Mônica
Telefone: 34 3211-8206
E-mail: uaipampulha@uberlandia.mg.gov.br
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO SÃO JORGE
Endereço: Av. Toledo, 165 - Bairro: São Jorge
Telefone: 34 3227-2264
E-mail: uaisaojorge@uberlandia.mg.gov.br
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO PLANALTO
Endereço: Rua do Engenheiro 246 - Bairro: Planalto
Telefone: 34 3236-2384
Linha de ônibus: 102-104 (AACD)
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MARTINS
Endereço: Av. Belo Horizonte - Bairro: Martins
Telefone: 34 3231-0016
Linha de ônibus: 128, 129143 (Martins), 160 (Jaraguá) e 123 (Maravilha)
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO LUIZOTE
Endereço: Rua Matheus Vaz, 465 - Bairro: Luizote de Freitas
Telefone: 34 32237955
Linha de ônibus: T-120 ou T-121
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MORUMBI
Endereço: Av. Felipe Calixto - Bairro: Morumbi
Telefone: 34 3211-4096
Linha de ônibus: 101(Morumbi)
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO ROOSEVELT
Endereço: Av. Cesário Crosara - Bairro: Roosevelt
Telefone: 34 3254-8777
Funcionamento: Ambulatório das 7h às 22h de segunda a sexta
Pronto Atendimento: 24 hs
UAI – UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO TIBERY
Endereço: Av. Benjamim Magalhães ,1115 - Bairro: Tibery
Telefone: 34 3227-8060
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The Integrated Service Units are mixed units, with Ambulatory Care in Primary Care and Emergency Department working
24 hours a day every day of the week. Outpatient care is from 7am to 22pm, with the installation of “Horário do Trabalhador
(The Working Man’s Timetable)”.
The dental emergency service also operates from 7 am to 22pm from Monday to Friday. Another important feature of the UAIs is
that they offer specialized care, such as: Angiology, Cardiology, General Surgery, Pediatric Surgery, Dermatology, Endocrinology,
Gastroenterology, Infectious Diseases, Mastology, Nephrology, Neurology, Oncology, Orthopedics, Otorhrinolaringology ,
Pneumology, Proctology, Psychiatry, Urology.
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO PAMPULHA
Address: Av. João Naves de Ávila 4920 - Bairro: Santa Mônica
Phone: 34 3211-8206
E-mail: uaipampulha@uberlandia.mg.gov.br
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO SÃO JORGE
Address: Av. Toledo, 165 - Bairro: São Jorge
Phone: 34 3227-2264
E-mail: uaisaojorge@uberlandia.mg.gov.br
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO PLANALTO
Address: Rua do Engenheiro 246 - Bairro: Planalto
Phone: 34 3236-2384
Bus service : 102-104 (AACD)
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MARTINS
Address: Av. Belo Horizonte - Bairro: Martins
Phone: 34 3231-0016
Bus service: 128, 129143 (Martins), 160 (Jaraguá) e 123 (Maravilha)
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO LUIZOTE
Address Endereço: Rua Matheus Vaz, 465 - Bairro: Luizote de Freitas
Phone: 34 32237955
Bus service: T-120 ou T-121
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MORUMBI
Address: Av. Felipe Calixto - Bairro: Morumbi
Phone: 34 3211-4096
Bus service: 101(Morumbi)
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO ROOSEVELT
Address: Av. Cesário Crosara - Bairro: Roosevelt
Phone: 34 3254-8777
Opening hours: Ambulatory from 7:00 to 22:00 Mon to Fri. Emergency Care : 24 hours
UAI – UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO TIBERY
Address: Av. Benjamim Magalhães ,1115 - Bairro: Tibery
Phone: 34 3227-8060
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HOSPITAIS
PARTICULARES
PRIVATE HOSPITALS

Hospital Santa Catarina
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 161
Centro
(34) 3233-0300
www.hospitalsantacatarina.com.br

Hospital Santa Genoveva
Avenida Vasconcelos Costa, 962
Martins
(34) 3239-0233
www.santagenoveva.net

Hospital e Maternidade Madrecor
Endereço: Avenida Francisco Ribeiro, 1111
Santa Mônica
(34) 3230-6000
www.madrecor.com.br

Hospital Santa Marta
Avenida Rondon Pacheco, 704
Copacaba
(34) 3239-2300
www.hospitalstamarta.com.br

Hospital de Clínica do Triângulo
Avenida João Pinheiro, 1180
Centro
(34) 3292-3800

UMC - Uberlândia Medical Center
Rua Rafael Marino Neto, 600
Jardim Karaíba
3210 - 8444
umcenter.com.br

Hospital e Maternidade Santa Clara
Avenida João Pinheiro, 289
Centro
www.hospitalsantaclara.com.br

Acervo Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo
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Acervo Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo
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UNIVERSIDADES
Universities
Uberlândia se tornou um expressivo centro educacional e de conhecimento com uma Universidade Federal e mais de 20
Instituições de ensino superior, totalizando aproximadamente 50 mil alunos entre graduação e cursos extensivos.
Uma grande quantidade de mestres, doutores e pós-doutores, além de profissionais altamente capacitados em áreas como
consultoria, engenharia, logística, biotecnologia, agronegócio, medicina e publicidade, destaca Uberlândia por levar trabalhos
de inteligência a todos os cantos do Brasil e do mundo.
Uberlândia has become a significant educational and knowledge center with a Federal University and more than 20
institutions of higher education, totaling approximately 50,000 students between graduation and extension courses.
A large number of masters, doctors and post-doctors, as well as highly trained professionals in areas such as consulting,
engineering, logistics, biotechnology, agribusiness, medicine and advertising, highlight Uberlândia as having brought
intelligence work to all four corners of Brazil and the World.
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ESAMC - Escola Superior de Administração,
Marketing e Comunicação de Uberlândia.
Vasconcelos Costa, 270
Martins
(34) 3291-2828
www.esamc.br
FAEL – Faculdade Educacional da Lapa	
Cipriano Del Fávero, 925
Centro
(34) 3210-4410 / 3087-3422/
(Plantão) 3087-8874 / 9655-8400 / 9210-8400
www.fael.edu.br
FASES – Faculdade Shalom de Ensino
Superior
Rua Joaquim Leal de Camargos, 220
Planalto
(34)32142256
Site: www.fases.com.br
FATRA – Faculdade do Trabalho	
Avenida Paes Leme, 485
Osvaldo Rezende
(34) 3229 4004
www.fatra.com.br
FCU - Faculdade Católica de Uberlândia
Padre Pio, 300
Osvaldo Resende
(34) 32360336
www.catolicaonline.com.br
FPU - Faculdade Politécnica de Uberlândia
Rua Rafael Marino Neto, 600
Jardim Karaíba
(34) 3233-1500; (34)3233-1524; (34) 3233-1506
www.facpoli.edu.br
FUNEES Uberlândia - Faculdade de Educação
e Estudos Sociais de Uberlândia
Avenida Marcos de Freitas Costa, 1510
Osvaldo Rezende
(34) 3210-7372
www.unipaciefom.com.br
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro
Rua Blanche Galassi, 150,
Morada da Colina
(34) 3321-4800 / 9154-7906
www.iftm.edu.br
PIT Uberlândia – Faculdade Pitágoras de
Uberlândia
Avenida dos Vinhedos, 1200
Morada das Colinas
(34)3292 1900
www.faculdadepitagoras.com.br
UCB – Universidade Católica de Brasília
Q. S 07 Lote 01 EPCT, Águas Claras - LOTE 01
Águas Claras Brasília
Telefone: (61) 33569000
www.ucb.br

UNIDERP Universidade Anhanguera
Eua Wilson Pantaleão, 108 - Pacaembu
(34) 3083-0350 / 3215-1688 / 3214-7705
UNIESSA – Faculdade Uberlandense de Núcleos
Integrados de Ensino, Serviço Social e
Aprendizagem
Avenida das Américas, 505
Morada da Colina
(034) 3254 1213
www.uniessa.com.br
UNIFRAN – Universidade de Franca	
Avenida Fernando Vilela, 839
Martins
(34) 3217- 9500
www.unifran.edu.br
UNINTER - Centro Universitário Internacional
Avenida João Pinheiro, 1991
Nossa Senhora Aparecida
(34) 3225-7595 / 3225-6205
www.uninter.com
UNIP – Universidade Paulista
Avenida Cipriano Del Fávero, 925
Centro
(34) 3236-0355 / 0800109000
www.unip.br
UNIPAC - Faculdade Presidente Antônio
Carlos de Uberlândia
Rua Barão de Camargos, 695
Fundinho
(34) 3291-2100
www.unipacuberlandia.com.br
UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina
Avenida Belo Horizonte, 451
Martins
(34) 3235-9568
www.unisul.br
UNITRI - Centro Universitário do Triângulo
Av. Nicomedes Alves dos Santos, 4545
Gávea
(34) 4009-9039
www.unitri.edu.br
UNIUBE – Universidade de Uberaba	
Avenida Rondon Pacheco, 2000
Lidice
(34) 3292-5600
Site: www.uniube.br
UNOPAR – Universidade Norte do Paraná	
Avenida Cesário Alvim, 610
Centro
(34) 3237-2200
www.unopar.br
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UFU

Uberlândia é hoje um polo educacional para todo o país.
São diversas escolas de ensino básico, fundamental e médio,
mas o grande destaque fica para as instituições de Qualificação,
Ensino Técnico e Superior que inserem anualmente, no mercado
e na indústria, milhares de profissionais qualificados.
A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) é referência no
ensino superior federal, com mais de 24.500 alunos em suas
mais de 30 áreas de especializações. Somando-se todas as
instituições do município, estima-se que são mais de 50 mil
estudantes cursando graduação e pós-graduação.
Uberlândia is today an educational hub for the entire
country. There are several schools of basic education, primary
and secondary, but the highlight is for our Qualification
Institutions, Technical and Higher Education that place annually
on the market and in industry thousands of skilled professionals.
The Federal University of Uberlândia (UFU) is a reference in
federal higher education with over 17,000 students in its more
than 30 areas of expertise. Taking into consideration all the
institutions in the city, it is estimated that there are over 50.000
students enrolled in undergraduate and graduate courses.
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A Universidade Federal de Uberlândia inicia-se nos anos de 1950, ocasião em que a cidade começa o ensino superior com a
chegada de cursos de graduação isolados ou de faculdades isoladas, cujas entidades mantenedoras eram famílias, instituições
religiosas e comunitárias.
Nos anos de 1980, a UFU passou a ser uma referência regional em excelência educacional. A aprovação, em 1998, do novo
Estatuto e, em 1999, do Regimento Geral alterou a organização e a dinâmica de funcionamento institucional, especialmente
pela criação de Unidades Acadêmicas, que somam 30 unidades, nas áreas de Ciências Biomédicas, de Ciências Exatas e de
Ciências Humanas e Artes, distribuídos em 68 cursos de graduação, 37 programas de pós-graduação, que oferecem 33 cursos de
mestrado acadêmico, 4 cursos de mestrado profissional e 19 cursos de doutorado, atuando em diversos campi, distribuídos nas
cidades de Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo.
A comunidade universitária é hoje constituída por 24.500 alunos matriculados nos diferentes cursos de graduação, pósgraduação, ensino fundamental, educação profissional e ensino de línguas estrangeiras.
Os servidores são em torno de 1.900 professores e cerca de 3.200 funcionários técnico-administrativos, incluindo a UFU e as
Fundações de Apoio, com metas diferenciadas, que buscam sedimentar as atividades científicas e viabilizar o compromisso
universidade-sociedade, são elas: Fundação de Apoio Universitário (FAU), Fundação de Assistência ao Estudante Universitário
(Faesu), Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu), Fundação de Desenvolvimento Agropecuário
(Fundap) e Fundação de Rádio e Televisão Educativas de Uberlândia (RTU).
The Federal University of Uberlândia came into being in the 1950s, at which time the city began to develop higher
education with the arrival of isolated undergraduate courses or isolated colleges, whose sponsoring entities were families,
religious and community institutions.
In the 1980s, the UFU became a regional reference in educational excellence. The adoption in 1998 of the new Statutes and,
in 1999 of the General Rules changed the organization and the dynamics of institutional operations, in particular by creating
Academic Units, totaling 30 units in all, in the areas of Biomedical Sciences, Exact Sciences and Humanities and Arts, distributed
in 68 undergraduate programs, 37 graduate programs, offering 33 academic master courses, 4 professional master’s courses
and 19 doctoral programs, working in various campuses, distributed in the cities of Uberlandia, Ituiutaba , Patos de Minas and
Monte Carmelo.
The university community is now composed of 24,500 students enrolled in different undergraduate, graduate, elementary
school, vocational education and teaching of foreign languages.
The university employees are around 1,900 teachers and 3,200 administrative personnel, between the UFU and the Support
Foundations, with differentiated goals, seeking to anchor scientific activities and make university-society engagement possible.
They are: Foundation for University Support (FAU), Foundation for University Student Assistance (Faesu), Assistance Foundation,
Study and Research Foundation of Uberlândia (Faepu), Agricultural Development Foundation (Fundap) and Educational
Foundation of Radio and Television of Uberlândia (RTU).
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Para abrigar a comunidade universitária, a UFU possui seis campi: Campus Santa Mônica, Campus Umuarama e Campus
Educação Física, instalados em Uberlândia; Campus do Pontal, na cidade de Ituiutaba; Campus Monte Carmelo, na cidade
de Monte Carmelo, e Campus Patos de Minas, na cidade de Patos de Minas. Atualmente está em implantação o campus
Glória, na cidade de Uberlândia, que abrigará cursos nas áreas de tecnologia e agropecuária. A universidade conta com três
unidades administrativas, uma situada no Campus Santa Mônica, outra à Avenida Engenheiro Diniz e outra à Rua Duque de
Caxias. Possui também três fazendas experimentais: do Glória, Capim Branco e Água Limpa. E há, ainda, a Estação Ecológica do
Panga, uma unidade de conservação registrada no Ibama, na categoria de Reserva Particular do Patrimônio Natural, utilizada
exclusivamente para aulas de campo e pesquisas científicas de alunos de graduação, mestrado e doutorado, principalmente dos
cursos de Ciências Biológicas e Geografia.
A Instituição conta, ainda, com duas Unidades Especiais de Ensino: a Escola de Educação Básica (Eseba) e a Escola Técnica de
Saúde (Estes), responsáveis pela educação básica e pela educação profissional.
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Seus hospitais universitários - Hospital de Clínicas, Hospital Veterinário e Hospital Odontológico – são locais de ensino e
pesquisa e mantém ações voltadas para a saúde da população local e das regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e
Sudoeste de Goiás.
Nos três campi de Uberlândia são oferecidos 55 cursos de graduação, 38 de mestrado e 19 de doutorado. No campus de
Ituiutaba são oferecidos 11 cursos de graduação, no campus de Monte Carmelo 3 cursos de graduação, e no de Patos de Minas,
3 cursos de graduação.
Its teaching hospitals - Clinical Hospital, Veterinary Hospital and Dental Hospital - are places of teaching and research
and have actions devoted for the health of the local population and to the regions of Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba and
Southwest of Goiás State.
In the three campuses of Uberlândia 55 undergraduate programs, 38 master’s and 19 doctoral degree courses are offered. On
the campus of Ituiutaba 11 undergraduate courses are offered, on the campus of Monte Carmelo 3 graduate courses and on
Patos de Minas campus 3 graduate courses are offered.
To house the university community, the UFU has six campuses: Campus Santa Mônica, Umuarama Campus and Physical
Education Campus, installed in Uberlândia; Pontal Campus in the city of Ituiutaba; Monte Carmelo Campus in the city of Monte
Carmelo and Campus Patos de Minas, in the city of Patos de Minas. Currently the Gloria Campus is being built in the city of
Uberlândia, which will house courses in technology and agriculture. The university has three administrative units, one located
in the Campus Santa Mônica, another at Avenida Engenheiro Diniz and another at Rua Duque de Caxias. It also has three
experimental farms: Gloria, Capim Branco and Água Limpa. There is also the Ecological Station of Panga, a protected area
registered at IBAMA, under the category of Private Reserve of Natural Heritage, used exclusively for field classes and scientific
research of undergraduates, masters and doctorate, especially in the courses of Biological Sciences and Geography.
The institution also has two Special Education Units: the School of Basic Education (ESEBA) and the Technical School for Health
(Estes) which are responsible for basic and vocational education.
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De acordo com o Estatuto e o Regimento
Geral, a UFU caracteriza-se como uma
fundação pública de educação superior,
ligada à Administração Federal Indireta. Sua
organização e seu funcionamento são regidos
pela Legislação Federal, por seus próprios
Estatuto e Regimento Geral, além de normas
complementares estabelecidas pelos diferentes
órgãos de sua administração superior. Por
essa configuração, a UFU goza de autonomia
didático-científica, administrativa, de gestão
financeira e patrimonial, nos termos da lei.
Sua missão é formar profissionais qualificados,
produzir conhecimento e disseminar a ciência,
a tecnologia e inovação, a cultura e a arte na
sociedade, por intermédio do ensino público
e gratuito, da pesquisa e da extensão, visando
à melhoria da qualidade de vida, a difusão de
valores éticos e democráticos, a inclusão social e
o desenvolvimento sustentável.
Nos campi de Uberlândia também temos a
disposição para variados tipos de eventos, 17
auditórios, com capacidade para receber mais
de 1.800 pessoas, além de outros espaços para
eventos.
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According to the Constitution and the General Rules of Procedure, UFU is characterized as a public foundation of higher
education, linked to Indirect Federal Administration. Its organization and functioning are governed by federal legislation, by its
own Statute and General Rules, as well as additional standards set by the various organs of its senior management. Because of
this configuration, UFU enjoys didactic and scientific, administrative, financial and asset management autonomy, under the law.
Its mission is to train qualified professionals, produce knowledge and disseminate science, technology and innovation, culture
and art in society, by means of public and free education, research and extension, aimed at improving life quality, dissemination
of ethical and democratic values, social inclusion and sustainable development.
The campuses of Uberlândia also have the provision for different types of events, having 17 auditoriums with a capacity for more
than 1,800 people, and other spaces for events.

AUDITÓRIOS UFU

AUDITORIUMS UFU

UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 3C (Biblioteca) 90PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 3Q 350PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 5O A 70PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 5O B 70PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 5O C 70PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 5O D 70PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 5O E 70PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 5O F 70PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 5O G 74PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 5O H 74PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 5R A e B
temporariamente juntos 95PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 5R C e D
temporariamente juntos 95PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 5S 171PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 2A 336PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 4G 36PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 4K 100PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 6T 33PX
UBERLÂNDIA - AUDITÓRIO 8C 266PX
UBERLÂNDIA - CCSM (Centro de Convivência Santa
Monica) 500PX

UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 3C (Library) 90PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 3Q 350PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 5O A 70PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 5O B 70PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 5O C 70PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 5O D 70PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 5O E 70PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 5O F 70PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 5O G 74PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 5O H 74PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 5R A and B temporarily
together 95PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 5R C and D temporarily
together 95PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 5S 171PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 2A 336PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 4G 36PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 4K 100PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 6T 33PX
UBERLÂNDIA - AUDITORIUM 8C 266PX
UBERLÂNDIA - CCSM (Santa Monica Conviviality Center)
500PX

UBERLÂNDIA - COMPLEXO ESPORTIVO GLÓRIA 100PX

UBERLÂNDIA - GLÓRIA SPORTS COMPLEX 100PX

UBERLÂNDIA - OUTROS LOCAIS 200PX

UBERLÂNDIA – OTHER LOCATIONS 200PX

UBERLÂNDIA - SAGUÃO DO BLOCO 3P 50PX
UBERLÂNDIA - SAGUÃO DO BLOCO 3Q (Apenas
para Divulgação) 10PX
UBERLÂNDIA - SAGUÃO DO BLOCO 5O B 100PX
UBERLÂNDIA - SAGUÃO DO BLOCO 5R B 100PX
UBERLÂNDIA - SAGUÃO DO BLOCO 5S 100PX

UBERLÂNDIA – LOBBY OF BLOCK 3P 50PX
UBERLÂNDIA - LOBBY OF BLOCK 3Q
(Only for Announcements) 10PX
UBERLÂNDIA - LOBBY OF BLOCK 5O B 100PX
UBERLÂNDIA - LOBBY OF BLOCK 5R B 100PX
UBERLÂNDIA - LOBBY OF BLOCK 5S 100PX

UBERLÂNDIA - TENDA DO BLOCO 3E 100PX

UBERLÂNDIA – MARQUEE OF BLOCK 3E 100PX

UBERLÂNDIA - CCUM (Centro de Convivência
Umuarama) 300PX

UBERLÂNDIA - CCUM (Umuarama Conviviality Center)
300PX

Além dos espaços citados, a Universidade Federal
de Uberlândia – UFU, conta com variados espaços
para prática esportiva, como o Ginásio Vander
Fagundes e Centro Nacional de Halterofilismo
Paraolímpico.

In addition to the areas mentioned, the Federal University
of Uberlândia - UFU, has various spaces for sports activities
such as Vander Fagundes Gym and National Center for
Paralympic Weightlifting.
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Unidades e Cursos de Uberlândia

Units and Courses in Uberlândia

CAMPUS EDUCAÇÃO FÍSICA
• Educação Física
• Fisioterapia

PHYSICAL EDUCATION CAMPUS
• Physical Education
• Physiotherapy

CAMPUS SANTA MÔNICA
• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Artes Visuais
• Ciência da Computação
• Ciências Contábeis
• Ciências Econômicas
• Ciências Sociais
• Comunicação Social – Jornalismo
• Dança
• Design
• Direito
• Engenharia Aeronáutica
• Engenharia Biomédica
• Engenharia Civil
• Engenharia de Computação
• Engenharia de Controle e Automação
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Mecatrônica
• Engenharia Química
• Estatística
• Filosofia
• Física
• Física de Materiais
• Física Médica
• Geografia
• Gestão da Informação
• Gestão em Saúde Ambiental
• História
• Letras: Habilitação em Português e
Literaturas de Língua Portuguesa
• Letras: Habilitação em Português e
Literaturas de Língua Inglesa
• Letras: Habilitação em Português e
Literaturas de Língua Francesa
• Letras: Habilitação em Português e
Literaturas de Língua Espanhola
• Matemática
• Música – Canto
• Música – Flauta Doce
• Música – Flauta Transversal
• Música – Percussão
• Música - Piano
• Música - Saxofone
• Música – Trombone
• Música – Viola
• Música – Violão
• Música – Violino
• Música – Violoncelo
• Pedagogia
• Química
• Química Industrial
• Relações Internacionais
• Sistemas de Informação
• Teatro
• Tradução

SANTA MÔNICA CAMPUS
• Administration
• Architecture and Urbanism
• Visual Arts
• Computer Science
• Accountancy
• Economics
• Social Sciences
• Communications – Journalism
• Dance
• Design
• Law
• Aeronautical Engineering
• Biomedical Engineering
• Civil Engineering
• Computer Engineering
• Control and Automation Engineering
• Electrical Engineering
• Electronics and Telecommunications Engineering
• Mechanical Engineering
• Mechatronic Engineering
• Chemical Engineering
• Statistics
• Philosophy
• Physics
• Physics of Materials
• Medical Physics
• Geography
• Information Management
• Environmental Health Management
• History
• Arts: Qualification in Portuguese and Portuguese Language
Literature
• Arts: Qualification in Portuguese and English Language Literature
• Arts: Qualification in Portuguese and French Language Literature
• Arts: Qualification in Portuguese and Spanish Language Literature
• Mathematics
• Music – Song
• Music – Sweet Flute
• Music – Transversal Flute
• Music – Percussion
• Music - Piano
• Music - Saxophone
• Music – Trombone
• Music – Viola
• Music – Guitar
• Music – Violin
• Music – Cello
• Pedagogy
• Chemistry
• Industrial Chemistry
• International Relations
• Information Systems
• Theatre
• Translation
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CAMPUS UMUARAMA

UMUARAMA CAMPUS

• Agronomia
• Biomedicina
• Biotecnologia
• Ciências Biológicas
• Enfermagem
• Engenharia Ambiental
• Medicina
• Medicina Veterinária
• Nutrição
• Odontologia
• Psicologia
• Zootecnia

• Agronomy
• Biomedicine
• Biotechnology
• Biological Sciences
• Nursing
• Environmental Engineering
• Medicine
• Veterinary Medicine
• Nutrition
• Dentistry
• Psychology
• Animal Science
• Animal Science
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O Uberlândia Convention & Visitors Bureau (UC&VB) é uma entidade sem fins lucrativos, fundada pela união da Prefeitura
Municipal de Uberlândia e da iniciativa privada deste município em 25/04/2000. Esta história de união possibilitou o seu
saudável desenvolvimento, colocando-o a frente de vários outros convention bureaux existentes no país. Ao longo dos
seus anos de existência conta com mais de 130 empresas mantenedoras de diversos setores que se relacionam direta e
indiretamente com o desenvolvimento turístico e simultaneamente com o desenvolvimento econômico de Uberlândia.
Objetivando aumentar o fluxo turístico na cidade, o UC&VB atua na captação, geração e apoio a eventos. Além disso,
desenvolve ações que resultam na formação de uma imagem favorável à cidade. O UC&VB atua como órgão de apoio junto
aos diversos setores ligados ao segmento turístico, prestando apoio técnico, disponibilizando material promocional, acesso ao
banco de imagens, além de organizar e acompanhar visitas de familiarização e inspeção a Uberlândia.
Missão
Captar e apoiar eventos turísticos profissionais para Uberlândia.
Objetivo
Aumentar o fluxo turístico para o destino.
Visão
Ser um escritório de captação de eventos turísticos e profissionais de referencia no cenário nacional.
Valores
Ética, honestidade, integridade, imparcialidade, transparência, comprometimento, motivação e qualidade.
Uberlândia Convention & Visitors Bureau (UC&VB) is a non-profit organization, founded by the union of the Municipality
of Uberlândia and the private sector in this municipality on 24th April, 2000. This history of union has allowed for its healthy
development, putting it ahead of several other existing convention bureaus in the country. Throughout its years of existence
UC&VB has more than 130 supporting companies from various sectors that relate directly or indirectly to tourism development
and simultaneously with the economic development of Uberlândia. Aiming to increase the tourist flow in the city, UC&VB
operates in the capture, generation and support of events. It also develops actions that result in the formation of a favorable
image of the city. UC&VB acts as a support body with the various sectors linked to the tourism sector, providing technical
support, making promotional material available, access to image database, as well as organizing and accompanying
familiarization and inspection visits of Uberlândia.
Mission
Capture and support professional tour events to Uberlandia.
Goal
Increase the flow of tourists to this destination.
Vision
To be an office dedicated to attracting tourist and professional events, a reference on the national scene.
Values
Ethics, honesty, integrity, impartiality, transparency, commitment, motivation and quality.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo tem como principais atribuições executar atividades
relacionadas à formulação e execução de estratégias e ações de crescimento econômico integrado, projetando e divulgando o
potencial turístico do Município no cenário estadual, nacional e internacional, de forma a atrair novos investimentos. Também
desenvolve e fomenta ações, promovendo e incentivando a vinda de novos empreendimentos que propiciem a geração de
postos de trabalho, melhoria da renda e qualidade de vida.
The Municipal Secretariat of Economic Development and Tourism’s has as its principle attributions those of performing
activities related to the formulation and implementation of strategies and actions for integrated economic growth, designing
and disseminating the tourism potential of the municipality in the state, national and international scenario, in order to attract
new investments . It also develops and promotes actions, promoting and encouraging the arrival of new ventures that facilitate
the generation of jobs, improving income and life quality.
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UBERLÂNDIA
CONVENTION &
VISITORS BUREAU

Uma Produção Da Fundação Uberlândia
Turismo E Eventos
A Production Of The Uberlândia Tourism
And Events Foundation
DIRETORIA EXECUTIVA GESTÃO 2014/2016
MANAGEMENT 2014/2016
Presidente / President
Françoise Mota Oliveira

CONSELHO CURADOR /
BOARD OF TRUSTEES

Vice Presidente / Vice President
Luiz Gustavo Fernandes

Presidente / President
Ricardo Zacarias Attiê

Vice Presidente / Vice President
Rui Sérgio Maierá

Vice-Presidente / Vice-President
Celso Vilela
Secretário / Secretary
Gustavo Galassi Gargalhone

Vice Presidente / Vice President
Lucy Maria de Brito Crosara
Diretora Secretária / Director Secretary
Analú Guimarães

Representante Agentes Viagens e Turismo
Representative of Travel and Tourism Agents
Francisco Otavio Vianna

Diretor Administrativo Financeiro
Chief Financial Officer
Pedro Paulo Schwindt Resende

Representante Meios de Hospedagem
Representative of Accommodation Facilities
Ricardo Zacarias Attiê

Diretor Adjunto Administrativo Financeiro /
Deputy Managing Director,Financial
Armando Esteves Rodrigues da Cunha

Representante Organizadores e Promotores
de Congressos, Feiras e Eventos
Representative of Organizers and Promoters
of Congresses, Fairs and Events
Mara Rubia da Silva Gama

Diretor de Captação /
Chief Development Officer
Eli Glaucio Schettini Junior
Diretora Adjunta de Captação /
Deputy Development Officer
Antônia Nunes de Oliveira
Diretor de Comunicação e Marketing
Director of Communication and Marketing
Célio Cardoso
Diretor de Projetos / Projects Director
Rafael Visibelli Justino
Diretora de Eventos / Director of Events
Mara Rúbia da Silva Gama
Diretora Adjunto de Eventos /
Deputy Director of Events
Meire Luci barreto Massa

Representante Transporte Aéreo e Terrestre
Representative of Air and Land Transport
Lindomar de Oliveira
Representante Entidade de Classe Setor
Comercial / Representative of Class Entity for
Commercial Sector
Celso Vilela Guimarães

Representante Entidade da Classe Setor Serviços
Representative of Class Entity for Services Sector
Rui Sérgio Maierá
Representante de Agências de Comunicação.
Publicidade e propaganda
Representative of Communication Agencies.
Publicity and Propaganda
Fabiana Barcelos
Representante Restaurantes, Bares e Similares
Representative of Restaurants, Bars and Similar
Luíz Fernando de Almeida
Representante Entretenimento e Lazer
Representative of Entertainment and Leisure
Fábio Teodoro Oliveira Neto
Representante Instituição de Ensino Superior
Representative of Higher Education
Prof. Vidigal Fernandes Martins
Representante Locação de Equipamentos
Serviços e Espaços para Eventos
Representative for Rent of Servies Equipament
and Spaces for Events
Leonardo Gama Damaceno
CONSELHO FISCAL
SUPERVISORY BOARD

Titulares / Holders
Marcela Garcia Bertanha
José Lucas de Oliveira
Representante Entidade Classe Setor Industrial Lilian Cursino Ferreira
Representative of Class Entity for Industrial
Sector
Suplentes / Substitute
José Augusto Trani
Marise Carrijo
Rubens Carlos Rodrigues
Representante Classe Setor Agropecuário
Sintia Denise Ribeiro
Representative of Class Entity for Agricultural
Sector
Gustavo Galassi Gargalhone
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Raquel Mohn Santos
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REALIZAÇÃO
Achievement

www.uberlandiacvb.com.br
captacao@uberlandiacvb.com.br
+55 34 3219 5705 / +55 34 9106 2765
Av. João Naves de Ávila, n° 1331, Center Shopping, piso “A”
Uberlândia - Minas Gerais - Brasil

APOIO
Support
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