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Uberlândia é uma cidade que adora receber bem 

as pessoas. Quem visita Uberlândia conta com uma 

moderna rede hoteleira, efi ciência em serviços, 

gastronomia de alto nível, variedade de opções de 

compras, lazer e entretenimento, estrutura completa de 

saúde e natureza exuberante. Aproveite tudo o que nossa 

cidade tem pra você. Bem-vindo a Uberlândia.

BEM-VINDO A UBERLÂNDIA.
UMA CIDADE SEMPRE PRONTA
PARA RECEBER VOCÊ.

Espaço para convenções e eventos nacionais e internacionais

Seis parques ecológicos e Região dos Lagos formados pelas 
represas de Capim Branco, Nova Ponte e Miranda

Inúmeros bares, restaurantes, cafeterias, cachaçarias e bistrôs 

Roteiro inesgotável de compras e lazer com 6 shoppings 
e vários centros comerciais

Seis clubes de lazer, um deles entre os melhores da América Latina

Apresentações culturais no famoso Teatro Municipal 
e exposições artesanais no Centro de Tecelagem

Culinária típica da região reconhecida pelos doces, queijos 
e a saborosa comida mineira preparada no fogão à lenha

Ser cidade educadora é cuidar das pessoas.Ser cidade educadora é cuidar das pessoas.
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O Uberlândia Convention & Visitors Bureau (UC&VB) tem a honra apresentar o Guia Turístico 
de Uberlândia, desejando boas vindas às pessoas que vieram a passeio e as que aqui 

passam a trabalho ou eventos. 
O guia servirá de apoio aos visitantes quanto aos melhores serviços que a cidade tem para 
oferecer, a fim de acolher ainda mais quem chega a nossa cidade oferecendo serviços de 
qualidade e credibilidade. 
O Uberlândia Convention & Visitors Bureau juntamente com seus 130 associados que fazem 
parte dessa publicação, estão de braços abertos para receber você que está chegando em 
nossa cidade. 
Uberlândia possui uma gastronomia diferenciada composta pela tradicional comida mineira. 
Possui grandes espaços com excelente estrutura logística para negócios, esportes, feiras, 
congressos e eventos de qualquer tipologia. Hotéis de excelentes padrões e atendimentos 
personalizados. Parques com infraestrutura para lazer, prática de esportes e pesquisas. Além 
das atividades culturais que sempre acontecem na cidade. As noites são para todos os gostos, 
desde um boteco tradicional com música ao vivo para curtir um happy hour até baladas e 
grandes shows.  
Uberlândia, está preparada para receber você e seu evento. Seja bem vindo! 

Françoise Mota – Presidente do Uberlândia Convention & Visitors Bureau. 

Uberlândia Convention & Visitors Bureau
Presidente Françoise Mota | Vice Presidente Luiz Gustavo Fernandes | Vice 
Presidente Rui Sérgio Maierá | Vice Presidente Lucy Maria de Brito Crosara | Diretor 
Administrativo Financeiro Pedro Paulo Schwindt Resende | Diretor de Captação 
Eli Gláucio Schettini Junior | Diretor de Comunicação e Marketing Célio Cardoso 
dos Santos | Diretor de Projetos Rafael Visibelli Justino | Diretor de Eventos Mara 
Rubia da Silva Gama | Presidente do Conselho Curador Ricardo Zacarias Attiê | 
Executiva de Relacionamento e Eventos Bruna Barcelos | Executiva de Captação 
de Eventos Raquel Mohn 

ESP  El Convención Uberlândia & Visitors Bureau (UC & VB) tiene el honor de presentar la Guía de 
Turismo Uberlândia, deseando dar la bienvenida a las personas que vinieron a montar y aquí vienen a 
trabajar o eventos.
La guía apoyará los visitantes como los mejores servicios de la ciudad tiene para ofrecer con el fin de 
recibir más llegadas nuestro servicio de calidad que ofrece la ciudad y la credibilidad.
Convención Uberlândia & Visitors Bureau, junto con sus 130 asociados que forman parte de esta 
publicación, es con los brazos abiertos para recibirte que viene en nuestra ciudad.
Uberlândia tiene una cocina diferente compuesto por comida local tradicional. Cuenta con amplios 
espacios con negocio de infraestructura excelente logística, deportes, ferias, conferencias y eventos de 
cualquier tipo. Excelentes estándares y hoteles de servicio personalizados. Parques con infraestructura 
para el ocio, el deporte y la investigación. Además de las actividades culturales que siempre suceden 
en la ciudad. Las tardes son para todos los gustos, desde un tradicional pub con música en vivo para 
disfrutar de una hora feliz hasta baladas y grandes espectáculos.
Uberlândia, está listo para dar la bienvenida a usted y su evento. ¡Bienvenido!

Françoise Mota – Presidente do Uberlândia Convention & Visitors Bureau. 

ENG Uberlândia Convention & Visitors Bureau (UC & VB) has the honor to present the Tour Guide 
Uberlândia, wishing welcome the people who came to ride and here come to work or events.
The guide will support visitors as the best services the city has to offer in order to receive further 
arrivals our city offering quality service and credibility.
Uberlândia Convention & Visitors Bureau along with its 130 associates who are part of this publication, 
is with open arms to receive you that is coming in our city.
Uberlândia has a different cuisine composed of traditional local food. It has large spaces with excellent 
logistics infrastructure business, sports, trade shows, conferences and events of any type. Excellent 
standards and customized service hotels. Parks with infrastructure for leisure, sports and research. 
In addition to the cultural activities that always happen in the city. Evenings are for all tastes, from a 
traditional pub with live music to enjoy a happy hour until ballads and big shows.
Uberlândia, is ready to welcome you and your event. Welcome!

Francoise Mota - President of the Uberlândia Convention & Visitors Bureau.

muitos bons motivos 
fazem de uberlândia 
uma cidade única.

alguns dos melhores 
você encontra no 
uberlândia shopping.

Mais de 200 operações, 5 salas Cinemark 
com tecnologias 3d e xd, diversas opções 
de gastronomia, lazer e serviços.

/uberlandiashoppingreal

@uberlandia_shop

@uberlandiashopping

(34) 9816-9933
SAC: 4003-7860

uberlandiashopping.com.br

PALAVRA DA
PRESIDENTE UCVB
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BEM-VINDO A 
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 vêm 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 

ENG

Welcome to Uberlândia
Benvenido Uberlândia
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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!

Uberlândia es un ejemplo, un sinónimo de modernidad, el desarrollo y la organización, 
junto con lo que es más importante en las tradiciones de hospitalidad minería, la historia, la 
cultura y el arte, una mezcla de pasado, presente y futuro. Destacados en el panorama nacional 
de los negocios y el turismo, Uberlândia poseen ubicación privilegiada y ofrece la infraestructura 
de recepción, alojamiento, alimentación, comunicaciones y apoyo logístico para eventos, 
conferencias, seminarios y ferias comerciales, satisfaciendo incluso a los más altos estándares de 
eventos. Además, en toda la ciudad hay decenas de restaurantes, bares, salas de conciertos y 
entretenimiento para todos los gustos y estilos. Y esta variedad combinada con un buen servicio 
hacen Uberlândia una excelente opción para eventos.
El turismo es ahora el sector económico de mayor crecimiento en nuestra ciudad, en promedio, 
10% por año, mientras que otros sectores crecen en promedio 5,42%, según el Ministerio de 
Trabajo datos. Aún así, es la obra del mercado de mayor crecimiento en la ciudad, 8% al año, 
mientras que otros mercados han crecido en promedio 5,60%. La cadena productiva del turismo en 
Uberlândia reúne a más de 2.100 empresas y da empleo a más de 11.000 personas, un mercado 
vibrante en pleno desarrollo. Por lo tanto,
para atraer y promover conferencias, ferias y eventos, ya sea regional, nacional o internacional, 
esperamos proporcionar más Uberlândia y la región el desarrollo y la calidad de vida de la 
población.
Conoce a Uberlândia, para una visita a la ciudad significa descubrir aún más razones para elegir 
como destino para sus eventos e inversiones!

ESP
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e estilos. E, esta variedade aliada ao bom atendimento tornam Uberlândia uma excelente opção 
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O Turismo é hoje o setor econômico que mais cresce em nossa cidade, em média 10% ao ano, 
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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 
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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 
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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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El turismo es ahora el sector económico de mayor crecimiento en nuestra ciudad, en promedio, 
10% por año, mientras que otros sectores crecen en promedio 5,42%, según el Ministerio de 
Trabajo datos. Aún así, es la obra del mercado de mayor crecimiento en la ciudad, 8% al año, 
mientras que otros mercados han crecido en promedio 5,60%. La cadena productiva del turismo en 
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para atraer y promover conferencias, ferias y eventos, ya sea regional, nacional o internacional, 
esperamos proporcionar más Uberlândia y la región el desarrollo y la calidad de vida de la 
población.
Conoce a Uberlândia, para una visita a la ciudad significa descubrir aún más razones para elegir 
como destino para sus eventos e inversiones!
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APRESENTAÇÃO 
DE UBERLÂNDIA

Fundada em 1888, Uberlândia é a maior cidade de uma região conhecida como Triângulo 
Mineiro, em Minas Gerais. O estado faz divisa com grandes polos 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 turísticos: 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.

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, 
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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.

Fundada en 1888, Uberlândia es la ciudad más grande en una región conocida como 
Triángulo Mineiro, Minas Gerais. El estado está bordeado por grandes centros económicos de 
Brasil: Rio de Janeiro, Sao Paulo, Distrito Federal, Espirito Santo y Bahía. Uberlândia tiene una 
población urbana mayor de 640.000 habitantes, es el segundo mercado de consumo de Minas 
Gerais, con un radio de 600 kilometros, más de 82 millones de consumidores, una de las ciudades 
más prósperas en el interior de Brasil. En las últimas décadas, la ciudad ha atraído a grandes 
empresas y, con su ubicación estratégica privilegiada, se ha convertido en el mayor centro de 
distribución al por mayor en América Latina, de referencia en el sector de comercio y centros de 
llamadas y servicios de telecomunicaciones.
Visitantes Uberlandia tiene una moderna cadena hotelera, la eficiencia en los servicios, cocina de 
alto nivel, la estructura de la salud plena y naturaleza exuberante. Todas estas virtudes, junto con 
la capacidad emprendedora de sus habitantes, hacen de Uberlândia un centro de oportunidades 
y una invitación a la calidad de vida. La ciudad ofrece varias opciones de ocio en las más diversas 
rutas turísticas: artesanía, Arte y Cultura, Religión, Compras, verde, Deportes.
La vida uberlandense noche sigue el ritmo de las grandes capitales, que ofrece numerosas opciones 
para la diversión. Son bares, restaurantes, cafeterías, cachaçarias, bares y similares. Centros 
comerciales, galerías, centros comerciales y boutiques le permiten tener acceso a los productos 
de todo el mundo. La guía de compras incluye también ferias de productos rurales, alimentos y 
artesanías.
Uno de los grandes atractivos de la ciudad con gran zona verde a los márgenes Uberabinha es 
el club de playa, que ofrece estructura moderna y deportiva completa. Varios otros clubes bien 
estructurados, se reúnen los lugareños y visitantes.
Presentaciones culturales y exposiciones de artesanía destacan nuestra mineiro y las características 
de nuestra región. Iglesias históricas se basan en la fe de la población, algunos de los edificios que 
están enumeradas son parte del patrimonio histórico.
Uberlandia ha convertido en un centro educativo importante y el conocimiento, con una universidad 
federal y otros 20 instituciones de educación superior, lo que ha contribuido a la atracción de 
eventos técnicos y científicos para la ciudad y la región. Conoce a Uberlândia. Invertir en una ciudad 
moderna que ofrece una calidad sin precedentes de la vida.
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UBERLÂNDIA 
EM NÚMEROS
• 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.

• 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 
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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.

• 646.673.000 habitantes. (IBGE)
• primero y cuarto del PIB interior de Minas Gerais, en segundo lugar solamente a Belo Horizonte, 
y Betim Contagem.
• Primero, el interior de Minas Gerais y el quinto país en la creación de empleo.
• Primero el interior de Minas y en segundo lugar en Brasil en el saneamiento.
• 29 PIB Brasil - por delante de 13 capitales (IPC Mapas - Proyección 2014 - publicado abril / 2014).
• Reconocido por las Naciones Unidas - ONU como una de las cinco ciudades emergentes que 
se destacan en el mundo (2012), mediante la gestión eficaz y la promoción de la calidad de vida.
• Tiene un radio de 600 km, más de 82 millones de consumidores que representa alrededor del 
59% del PIB brasileño.
• segundo mercado consumidor de Minas Gerais. (IPC Mapas - Proyección 2014 lanzó abril / 2014).
• 24 aeropuertos más grandes del país, y segundo de Minas Gerais, en la capacidad de pasajeros.
(Referencia 2013 - Publicado en 2014).
• Una Universidad Federal y más de 20 instituciones de educación superior.
• Teatro Municipal con capacidad para 850 personas sentadas.
• En segundo mayor complejo de hotel en Minas Gerais:
45 hoteles, 40 hoteles urbanos y 5 de granja;
4.669 camas, de las cuales 123 adaptadas para personas con necesidades especiales, distribuidas 
en 22 hoteles;
De 2519, con 119 adaptado para personas con necesidades especiales, distribuidas en 25 hoteles 
UH;
• Cuenta con un gran centro de convenciones con capacidad para 3.450 personas y decenas de 
espacios para eventos de diversos sectores.
• gastronómica Corredor (Av. Rondon Pacheco) con más de 60 restaurantes, bares y similares.
• Estadio Municipal de Joao Havelange con capacidad para 56.450 personas, el segundo de Minas 
Gerais.
• Multiusos Arena Presidente Tancredo Neves, con capacidad para 8.000 personas sentadas.
• Más de 70 unidades de salud integrados.
• Se ocupa la posición 27 en el ranking nacional, entre las 100 mejores ciudades para invertir en Brasil, 
por delante de ciudades como Salvador, Manaus, Natal y Maceió. (Fuente: Urban Lab - revista Exame)
• Es uno de los destinos turísticos ciudades 17 mineros considerados en el estado.
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• Está entre as 17 cidades mineiras consideradas destinos turísticos no Estado.

• 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 
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• 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 
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Leisure
Ocio

Lazer

Uberlândia conta com uma vida noturna agitada. Com diversas opções de bares, restaurantes, 
cafeterias, cachaçarias, bistrôs e baladas, a cidade oferece inúmeras tipos de lazer bem no centro 
ou ao longo da sua avenida principal, a Rondon Pacheco.
Para a criançada, as melhores escolhas podem ser o zoológico municipal ou o parquinho do 
“Mundo da Criança”, localizados no Parque do Sabiá. Para quem curte aventura, algumas 
empresas oferecem o serviço de escalada em paredões, ou até mesmo em cachoeiras próximo 
à cidade. Trilhas e camping é comum entre os uberlandenses, que contam com mais de 30 
cachoeiras em suas redondezas.
Uberlândia entrou também na rota dos grandes espetáculos, com apresentações culturais 
de grandes peças no Teatro Municipal, além de poder contar com outros espaços para as 
apresentações como a Casa da Cultura, Mercado de Bolso, Coreto Municipal e outros.

AT.23  Parque do 
Sabiá, uma das 10 
maiores áreas nativas 
urbanas do Brasil.
Sabia Park  one of the 
10 largest native urban 
areas of Brazil.
Parque Sabia, una de 
las 10 áreas urbanas 
más grandes de los 
nativos de Brasil
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ESP  Uberlândia cuenta con una vida nocturna agitada. Con diversas opciones de bares, 

restaurantes, cafeterias, “cachaçarias”, bistrôs y baladas, la ciudad ofrece inúmeros tipos de ocio 
en el  centro o a lo largo de su avenida principal, la Rondon Pacheco.
Para los niños, las mejores elecciones pueden ser el zoológico municipal o el parque del “Mundo 
da Criança”, ubicados en el Parque del “Sabiá”. Para a quienes les guste  la aventura, algunas 
empresas ofrecen el servicio de escalada en paredones, o hasta mismo en cataratas cercanas a 
la ciudad. Trillas y camping son comunes entre los uberlandenses, que cuentan con más de 30 
cataratas en sus alrededores.
Uberlândia entró también en la ruta de los grandes espectáculos, con presentaciones culturales 
de grandes piezas en el Teatro Municipal, además de poder contar con otros espacios para las 
presentaciones como la Casa de la Cultura, Mercado de Bolsillo, Quiosco Municipal y otros.

ENG  Uberlândia has a bustling nightlife. With a vast choice of bars, restaurants, cafeterias, 
cachaça bars, bistros and clubs. The city offers numerous types of entertainment in the center or 
along its main avenue, Rondon Pacheco.
For the kids, the best choice may be the municipal zoo or the playground called “Children’s 
World”, located in Parque do Sabia. For those who enjoy adventure, some companies offer 
services such as rock face climbing, or even in waterfalls near the city. Hiking and camping are 
common among the people of Uberlândia, who have more than 30 waterfalls in their vicinity.
Uberlândia also entered the route for big shows, with cultural performances of great plays at the 
Teatro Municipal, as well as being able to rely on other spaces for presentations such as the Casa 
da Cultura, Mercado de Bolso, Coreto Municipal and others.

AT.22   Represa da Usina de Miranda

Trecho de corredeiras do Rio UberabinhaCachoeira Bom Jardim

CONSULTORIA em TURISMO

Elaboração de Projetos
Consultoria e Treinamento

Av. Paulo Gracindo, 1000
Morada da Colina | Uberlândia - MG

lucianelopesth@terra.com.br
34 99198 5322 | 34 3214 9995
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Business Tourism
Turismo de Negócios

Turismo de 
Negócios 

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 de todo o país. Além de uma grande 
diversidade de hotéis e mais de cinco mil leitos, Uberlândia conta ainda com a construção de 
novos empreendimentos que prometem fomentar ainda mais o Turismo de Negócios na cidade.

ENGWith a complete infrastructure for the reception, accommodation, feeding, communication 
and logistical support for events, conferences, seminars and fairs, Uberlândia offers a range of 
venue choices for every type of event.
The city is known worldwide for its strategic location and low cost for hosting events. It also has 
a multipurpose arena, one fully equipped football stadium and convention center that can host 
various events from all over the country. As well as a large variety of hotels and more than five 
thousand beds, Uberlândia also has new projects under construction that promise to promote 
business tourism in the city even more.

ESP Con una infraestructura completa de recepción, hospedaje, alimentación, comunicación 
y apoyo logístico para eventos, congresos, seminários y ferias, Uberlândia ofrece una gama de 
opciones de espacios para todo el tipo de evento.
La ciudad, reconocida mundialmente por su ubicación estratégica y bajo costo para la realización 
de eventos, cuenta aún con uma plaza multiuso, un equipado estádio de futebol y centro de 
convenciones que pueden albergar diversos eventos de todo el país. Además de una gran 
diversidad de hoteles y más de cinco mil lechos, Uberlândia cuenta aún con la construcción de 
nuevos emprendimientos que prometen fomentar aún más el Turismo de Negócios en la ciudad.

O turismo de negócios 
aquece e movimenta a 
economia do município.
Business tourism heatens 
up and drives the 
municipal economy.
El turismo de negocios 
se calienta y mueve la 
economía de la ciudad.
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Sports Tourism
Turismo Deportivo

Turismo Esportivo

Considerada cidade modelo para o turismo esportivo, conta com uma estrutura completa de 
estádios, arenas multiuso e uma vila olímpica, todas elas referências nacionais. Competições 
locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais são realizadas nos diversos espaços que 
a cidade dispõe.
Com a mais alta tecnologia, preparada para receber eventos importantes do calendário nacional, 
Uberlândia desponta com locais como o Sesi Gravatás, Arena do Sabiazinho e alojamentos para 
grandes equipes. Eventos esportivos fomentam a economia local, além de consolidar a imagem 
da cidade como destino para o turismo esportivo, podendo ser escolhida como um dos Centros 
de Treinamento para as seleções que vierem ao país disputar esse importante evento de renome 
internacional.

AT.23  Estádio João Havelange e Arena 
Trancredo Neves, estrutura de Uberlândia 
como um dos centros de treinamento de 
seleções na Copa do Mundo de 2014.
Joao Havelange Stadium and Tancredo Neves 
Arena, have given Uberlandia the structure 
needed to be one of the training centers for the 
World Cup 2014 teams.
Estadio João Havelange y Arena Tancredo Neves, 
estructura Uberlândia como uno de los centros 
de los equipos nacionales para el 2014 la 
formación de la Copa Mundial.
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ESP  Considerada ciudad modelo para el turismo deportivo, Uberlândia cuenta con una 
estructura completa de estádios, plazas multiuso y una villa olímpica, todas ellas referéncias 
nacionales. Competiciones locales, regionales, estaduales, nacionales y internacionales son 
realizadas en los diversos espacios que la ciudad dispone.
Con la más alta tecnologia, preparada para reciber eventos importantes del calendário nacional, 
Uberlândia desponta con sítios como el Sesi Gravatás, plaza del “Sabiazinho” y alojamentos para 
grandes equipos. Eventos deportivo fomentan la economia local, además de consolidar el imagen 
de la ciudad como destino para el turismo deportivo, podendo ser escojida como uno de los 
Centros de Trenamiento para las selecciones que vengan al país disputar ese importante evento 
de renome internacional.

ENG  Uberlândia, being considered as a model city for sports tourism, has a complete structure 
of stadiums, arenas and a multipurpose Olympic Village, all of which are national references. 
Competitions, be they local, regional, state, national or international are performed in different 
spaces that the city offers.
Uberlândia, which has the latest technology, which is prepared to receive important events 
of the national calendar, is proud of such places like Sesi Gravatás, Arena do Sabiazinho and 
accommodation for major teams. Events sports foster the local economy as well as consolidating 
the city’s image as a destination for sport tourism. These areas may be selected as Training 
Centers for International teams that come to our country to compete in this important event of 
world renown.

Pista de atletismo da Vila Olímpica do Sesi é a terceira melhor da América do Sul.
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Art and Culture
Arte y Cultura

Arte e Cultura 

Uberlândia possui hoje como patrimônio cultural cinco galerias municipais que oferecem, 
permanentemente, exposições de diferentes artistas, que podem ser visitadas gratuitamente. 
Além desses espaços, as manifestações culturais também acontecem em espaços públicos, 
como o Mercado Municipal, e nos teatros da cidade, a exemplo do Rondon Pacheco e o Teatro 
Municipal, projeto de Oscar Niemeyer, que teve sua construção finalizada em agosto de 2013 e é 
um dos maiores do Estado de Minas Gerais.
Uberlândia oferece várias opções de lazer nos mais diversos roteiros como artesanato, arte e 
cultura, gastronomia, compras, passeios ecológicos e esportivos. Além disso, apresentações 
culturais e exposições artesanais ressaltam a nossa mineiridade e características da nossa região. 
Igrejas histórias contam sobre a fé do nosso povo, com algumas delas sendo consideradas 
patrimônio cultural.
Na cidade, também é possível visitar o Museu Municipal, sede da antiga Prefeitura, o Museu 
do Índio e o de Biodiversidade do Cerrado para conhecer um pouco mais da cultura e história 
locais. Já a Oficina Cultural conta com um calendário permanente de atividades gratuitas, como 
exibição de filmes, cursos de artesanato e fotografia e exposições de artes. E, mesmo não sendo 
uma capital, Uberlândia não fica de fora das turnês nacionais de música e teatro, que sempre 
encontram aqui um público cativo.

AT.14   Museu Municipal de Uberlândia

Tradicional festa de Comgado
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ENGUberlândia today has as a cultural heritage five municipal galleries that permanently offer 
exhibitions of different artists and can bevisited free of charge. In addition to these areas, cultural 
events also take place in public spaces, such as the Municipal Market, and at the theaters of the 
city, such as the Rondon Pacheco Theater and the Municipal Theater, the latter designed by Oscar 
Niemeyer and completed August 2013 and is one of the largest of the State of Minas Gerais.
Uberlândia offers the most varied leisure options such as crafts, art and culture, dining, shopping, 
eco tours and sports. Furthermore, cultural performances and craft exhibitions highlight our Minas 
Gerais way of being and the characteristics of our region. Historical Churches tell about the faith 
of our people, with some of them being considered as cultural heritage.
In the city, one can also visit the Municipal Museum, home to the old City Hall, the Indian Museum 
and the Museum of Cerrado Biodiversity to get to know a little more of the local culture and 
history. The Cultural Workshop has already got a permanent calendar of free activities such as 
film showing, craft and photography courses and art exhibitions. And, despite not being a capital 
city, Uberlândia is not left out when it comes to national tours, be they music or theater, which 
always find a captive audience here.

ESP Uberlândia posee hoy como património cultural cinco galerias municipales que ofrecen, 
permanentemente, exposiciones de diferentes artistas, que pueden ser visitadas gratuitamente. 
Además de estos espacios, las manifestaciones culturales también ocurren en espacios públicos, 
como el Mercado Municipal, y en los teatros de la ciudad, a ejemplo del Rondon Pacheco y el 
Teatro Municipal, proyecto de Oscar Niemeyer, que tuvo su construcción finalizada en agosto de 
2013 y es uno de los mayores del Estado de Minas Gerais.
Uberlândia ofrece várias opciones de ocio en los más diversos roteros como artesanía, arte y 
cultura, gastronomia, compras, paseos ecológicos y deportivos. Además de eso, presentaciones 
culturales y exposiciones artesanales resaltan nuestra mineridad y características de nuestra 
región. Iglesias histórias cuentan sobre la fé de nuestro pueblo, con algunas de ellas siendo 
consideradas património cultural.
En la ciudad, también es posíble visitar el Museu Municipal, sede de la antigua Alcaldía, el Museu 
del Índio y el de Biodiversidad del Cerrado para conocer un poco más de la cultura e história 
locales. Ya el Taller Cultural cuenta con un calendário permanente de actividades gratuitas, como 
exibición de películas, cursos de artesanía y fotografia y exposiciones de artes. Y, mismo no siendo 
una capital, Uberlândia no queda de fuera de los giros nacionales de música y teatro, que siempre 
encuentran aqui un  público cautivo.

Festival de Dança do Triangulo

AT.12   Casa da Cultura



24

Art and Culture
Arte y Cultura

Arte e Cultura 

Uberlândia possui hoje como patrimônio cultural cinco galerias municipais que oferecem, 
permanentemente, exposições de diferentes artistas, que podem ser visitadas gratuitamente. 
Além desses espaços, as manifestações culturais também acontecem em espaços públicos, 
como o Mercado Municipal, e nos teatros da cidade, a exemplo do Rondon Pacheco e o Teatro 
Municipal, projeto de Oscar Niemeyer, que teve sua construção finalizada em agosto de 2013 e é 
um dos maiores do Estado de Minas Gerais.
Uberlândia oferece várias opções de lazer nos mais diversos roteiros como artesanato, arte e 
cultura, gastronomia, compras, passeios ecológicos e esportivos. Além disso, apresentações 
culturais e exposições artesanais ressaltam a nossa mineiridade e características da nossa região. 
Igrejas histórias contam sobre a fé do nosso povo, com algumas delas sendo consideradas 
patrimônio cultural.
Na cidade, também é possível visitar o Museu Municipal, sede da antiga Prefeitura, o Museu 
do Índio e o de Biodiversidade do Cerrado para conhecer um pouco mais da cultura e história 
locais. Já a Oficina Cultural conta com um calendário permanente de atividades gratuitas, como 
exibição de filmes, cursos de artesanato e fotografia e exposições de artes. E, mesmo não sendo 
uma capital, Uberlândia não fica de fora das turnês nacionais de música e teatro, que sempre 
encontram aqui um público cativo.

AT.14   Museu Municipal de Uberlândia

Tradicional festa de Comgado
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2013 y es uno de los mayores del Estado de Minas Gerais.
Uberlândia ofrece várias opciones de ocio en los más diversos roteros como artesanía, arte y 
cultura, gastronomia, compras, paseos ecológicos y deportivos. Además de eso, presentaciones 
culturales y exposiciones artesanales resaltan nuestra mineridad y características de nuestra 
región. Iglesias histórias cuentan sobre la fé de nuestro pueblo, con algunas de ellas siendo 
consideradas património cultural.
En la ciudad, también es posíble visitar el Museu Municipal, sede de la antigua Alcaldía, el Museu 
del Índio y el de Biodiversidad del Cerrado para conocer un poco más de la cultura e história 
locales. Ya el Taller Cultural cuenta con un calendário permanente de actividades gratuitas, como 
exibición de películas, cursos de artesanía y fotografia y exposiciones de artes. Y, mismo no siendo 
una capital, Uberlândia no queda de fuera de los giros nacionales de música y teatro, que siempre 
encuentran aqui un  público cautivo.
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Postcard
Tarjeta Postal

Cartão Postal 

O complexo Parque do Sabiá, inaugurado em novembro de 1982, é o maior e mais importante 
parque do Triângulo Mineiro, além de ser um dos cartões postais de Uberlândia. Seus 1.850.000 
m² de área, administrados pela Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), 
abrigam um bosque de 350.000 m² com mais de 300 espécies de árvores nativas, que também 
serve de abrigo para animais, principalmente aves, que têm no Parque um refúgio natural. Em 
meio à área verde, um conjunto hidrográfico composto por três nascentes que abastecem sete 
represas e dão origem a um grande lago completam a beleza do local.

ENG  The Sabiá Park complex, opened on November 7th 1982, is the largest and most important 
park of the Triangulo Mineiro, as well as being one of the postcards of Uberlândia. Its area of 
1,850,000m², administered by the Uberlândia Foundation for Tourism, Sport and Leisure (Futel), 
is home to a forest of 350,000m² with more than 300 species of native trees, which also serves as 
a shelter for animals, especially birds, which have in the Park their natural refuge. In the midst of 
this green area, there is a watershed made up by three springs that supply seven dams and give 
rise to a large lake, which completes the beauty of the place.

ESP  El complejo “Parque del Sabiá”, inaugurado en 07 de noviembre de 1982 es el mayor 
y más importante parque del Triángulo Minero, además de ser una de las tarjetas  postales de 
Uberlândia. Sus 1.850.000 m² de área, administrados por la Fundación Uberlandense de Turismo, 
Deporte y Lazer (Futel), albergan un bosque de 350.000 m² con más de 300 espécies de árboles 
nativas, que también sirve de abrigo a animales, principalmente aves, que tienen en el Parque un 
refúgio natural. En medio a el área verde, un conjunto hidrográfico compuesto por trés nacentes 
que abastecen siete represas y dan origen a un gran lago ,completan la belleza del sítio.

27
ENG  The Municipal Market, also an important postcard of Uberlândia, was built in 1944 with 
modern architecture from the time, during the mandate of the Mayor Vasconcelos Costa. It is 
open all week and offers a variety of products such as homemade pastries and traditional regional 
cheeses, and selected fruits and vegetables. In addition to articles which are typical of the region, 
the market sells fish, seafood, meat of all kinds, free range chicken, meats, dairy products and 
frozen foods, dietary and natural, honey and by-products.

ESP  El “Mercado Municipal”, también importante tarjeta postal de Uberlândia, fue ejecutado 
en 1944 en el mandato del alcalde Vasconcelos Costa, con arquitectura moderna para la época. 
Abierto durante toda la semana, el “Mercado Municipal” ofrece gran variedade en productos 
caseros como dulces y quesos tradicionales y regionales, además de frutas, verduras y legumbres 
seleccionados. Además de los artículos típicos de la región, el mercado comercializa pescado, 
frutos del mar, carnes de todos los tipos, pollo de la hacienda, frios, lacticínios y congelados, 
dietéticos y naturales, miel y derivados.

O Mercado Municipal, também importante cartão postal de Uberlândia, foi executado em 1944 
no mandato do prefeito Vasconcelos Costa, com arquitetura moderna para a época. Aberto 
durante toda a semana, o Mercado Municipal oferece grande variedade em 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, frango caipira, frios, laticínios e congelados, dietéticos e naturais, mel e derivados.
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Postcard
Tarjeta Postal

Cartão Postal 

O complexo Parque do Sabiá, inaugurado em novembro de 1982, é o maior e mais importante 
parque do Triângulo Mineiro, além de ser um dos cartões postais de Uberlândia. Seus 1.850.000 
m² de área, administrados pela Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), 
abrigam um bosque de 350.000 m² com mais de 300 espécies de árvores nativas, que também 
serve de abrigo para animais, principalmente aves, que têm no Parque um refúgio natural. Em 
meio à área verde, um conjunto hidrográfico composto por três nascentes que abastecem sete 
represas e dão origem a um grande lago completam a beleza do local.

ENG  The Sabiá Park complex, opened on November 7th 1982, is the largest and most important 
park of the Triangulo Mineiro, as well as being one of the postcards of Uberlândia. Its area of 
1,850,000m², administered by the Uberlândia Foundation for Tourism, Sport and Leisure (Futel), 
is home to a forest of 350,000m² with more than 300 species of native trees, which also serves as 
a shelter for animals, especially birds, which have in the Park their natural refuge. In the midst of 
this green area, there is a watershed made up by three springs that supply seven dams and give 
rise to a large lake, which completes the beauty of the place.

ESP  El complejo “Parque del Sabiá”, inaugurado en 07 de noviembre de 1982 es el mayor 
y más importante parque del Triángulo Minero, además de ser una de las tarjetas  postales de 
Uberlândia. Sus 1.850.000 m² de área, administrados por la Fundación Uberlandense de Turismo, 
Deporte y Lazer (Futel), albergan un bosque de 350.000 m² con más de 300 espécies de árboles 
nativas, que también sirve de abrigo a animales, principalmente aves, que tienen en el Parque un 
refúgio natural. En medio a el área verde, un conjunto hidrográfico compuesto por trés nacentes 
que abastecen siete represas y dan origen a un gran lago ,completan la belleza del sítio.

27
ENG  The Municipal Market, also an important postcard of Uberlândia, was built in 1944 with 
modern architecture from the time, during the mandate of the Mayor Vasconcelos Costa. It is 
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Abierto durante toda la semana, el “Mercado Municipal” ofrece gran variedade en productos 
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no mandato do prefeito Vasconcelos Costa, com arquitetura moderna para a época. Aberto 
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AtraçõesTurísticas

AT.01 CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 
PESQUISA EM HISTÓRIA (CDHIS)
O CDHIS preserva, organiza e recupera as 
documentações históricas, além de produzir 
e gerar pesquisas. Possui acervo composto 
de coleções de fotografias, discografia, 
jornais, mapoteca, videoteca e filmoteca.
Campus Santa Mônica - Bloco 1Q (2º andar) 
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa 
Mônica
Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h 
às 17h.
34 3239-4204

ENG  CCENTER OF DOCUMENTATION AND 
RESEARCH IN HISTORY (CDHIS)
CDHIS preserves, organizes and restores 
historic documentations, besidesdoing 
research. The museum holds a collection of 
photos, maps, videos, CD’s, newspapers and 
publications. 
Campus Santa Mônica - Bloco 1Q (2nd floor)
Av. João Naves de Ávila, 2121
Santa Mônica

ESP  CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y 
PESQUISA EN HISTÓRIA (CDHIS)
El CDHIS preserva, organiza y recupera 
lasdocumentacioneshistóricas, además de 
produzir ygenerar pesquisas. Posee acervo 
compuesto de coleciones de fotografias, 
discografia,periódicos, mapoteca, videoteca 
y filmoteca.
Campus Santa Mônica - Bloco 1Q (2ºpiso) 
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa 
Mônica
Lunes a Viernes, de las 8h às 12h y de las 
13h às 17h.
34 3239-4204

AT.03 CENTRO DE FIAÇÃO E TECELAGEM
No Centro de Fiação e Tecelagem de Uberlândia 
são produzidos tapetes, corti-nas, toalhas, 
forros, almofadas, jogos americanos, vestuário 
e tantas outras obras de arte, que além de 
beleza, encerram uma tradição. Qualificação 
profissional também é foco deste setor que 
emprega pessoas da terceira idade que 
produzem, em média, 2 metros de tecido por 
dia. Aberto à visitação, o Centro de Fiação e 
Tecelagem de Uberlândia possui uma loja para
comercialização de seus produtos.
Av. Francisco Galassi, 855 - B. Patrimônio 
Aberto de segunda 
a sexta das 8h às 12h / 13h às 
17h - e sábado das 8h às 12h.
34 3214-9770

ENG  CENTER OF WEAVING AND SPINNING
In Uberlândia, the Center of Weaving and 
Spinning manufactures rugs, curtains, towels, 
table cloths, cushions, table sets, garments 
and so many other pieces of art, that besides 
their beauty, carry on tradition. Professional 
qualification is also the target of this 
segment which employs elderly people, who 
manufacture  on average 2 meters of fabric per 
day. Open to visitors, the Center of Weaving 
and Spinning in Uberlândia has its own shop to 
sell their products. 
855, Francisco Galassi Avenue - Patrimônio Suburb.
Open Monday to Friday from 8 am to 12 am / 
1pm to 5pm, and Saturdays from 8 am to 12 am.
34 3214.9770

ESP  CENTRO DE FIACIÓNYTECELAJE
Enel Centro de FiaciónyTecelaje de Uberlândia son 
produzidas alfombras, cortinas, toallas, forros, 
cojines, juegosamericanos,vestuárioy tantas otras 
obras de arte, que además de belleza,muestran 
una tradición. Calificaciónprofesionaltambiénes 
focode este sector que emplea personas de 
laterceraedad que producen,en média, 2 metros 
de tela por dia. Abiertoa lavisitación, el
Centro de FiaciónyTecelaje de Uberlândia 
posee una tienda para comercialización de sus 
productos.
Av. Francisco Galassi, 855 - B. Patrimônio
Abierto de lunes a viernes de las 8h a las 12h / 
13h a las 17h - y sábado de las 8h a las 12h.
34 3214-9770

AT.02 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
A Biblioteca Pública Municipal oferece os 
serviços de Empréstimo (livros), Hemeroteca 
(jornais e revistas), Referência e Pesquisa, 
Salas Uberlândia, Infanto Juvenil e Braille, 
Telecentro (Cursos, Pesquisa e Internet) e 
Orientação à Pesquisa. Dispõe de uma sala 
com serviços e artigos em Braille.
Praça Cícero Macedo, s/nº - Fundinho
Aberto de segunda-feira a sexta-feira, das 
08h15 às 18h45 e aos
sábados das 8h às 11h45
 34 3236-9625 / 3234-1600

ENG  MUNICIPAL PUBLIC LIBRARY
The Municipal Public Library provides 
services in Borrowing (books), newspaper 
(newspapers and magazines), Reference 
and Research, Courses, Search, Internet and 
Guidance for Research. There is a room with 
Braille archives and services. 
Cicero Macedo Square – Fundinho 
Neighborhood
Open from Monday to Friday, from 8:15 a.m. 
to 6:45 p.m. and on
Saturdays from 8 a.m. to 11:45 a.m.
 34 3236-9625 / 3234-1600

ESP   BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
La Biblioteca Pública Municipal 
ofrecelosservicios de préstamo (libros), 
Hemeroteca periódicosy revistas), Referénciay 
Pesquisa, Salas Uberlândia, Infanto Juvenil y 
Braille, Telecentro (Cursos, Pesquisa y Internet) 
yOrientacióna la Pesquisa. Dispone de una sala 
conserviciosyarticulosen Braille.
Plaza Cícero Macedo, s/nº - Fundinho
Abierto de lunes a viernes, de las 08h15 a las 
18h45 y alos
sábados de las 8h a las 11h45
34 3236-9625 / 3234-1600
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AT.04  CATEDRAL DE SANTA TEREZINHA
Pça Tubal Vilela, s/n
Terça à sexta: 7h às 11h30 / 13h30 às 19h
Sábado: 7h às 8h
Domingo: 7h30 às 9h / 18h às 19h30
34 3236-9457 

ENG  SAINT TEREZINHA CATHEDRAL
Tubal Vilela Square, w/n 
Tuesday to Friday: 7 to 11:30 am/1:30 to 7 pm
Saturday: 7 to 8 am
Sunday: 7:30 am - 9 am / 6 pm - 7:30 pm.
34 3236-9457 

ESP CATEDRAL DE SANTA TEREZITA
PlazaTubal Vilela, s/n
Martesaviernes: 7h às 11h30 / 13h30a las 19h
Sábado: 7h a las 8h
Domingo: 7h30 às 9h / 18halas 19h30
343236-9457 

AT.05 IGREJA DO ESPÍRITO SANTO DO 
CERRADO
Projetada pela arquiteta Lina Bo Bardi e 
tombada como patrimônio estadual.
Av. dos Mognos, 355 - B. Jaraguá. 

ENG  HOLY SPIRIT OF THE CERRADO CHURCH
It was projected by architect Lina Bo Bardi 
and was registered as a historical Heritage of 
Uberlândia.
355, Mognos Avenue - Jaraguá Suburb

ESP  IGLESIA DEL ESPÍRITO SANTO 
DELCERRADO
Proyectada por lasarquitecta Lina Bo Bardi y 
tombada como património estadual.
Av. de los Mognos, 355 - B. Jaraguá. 

AT.07  PRAÇA TUBAL VILELA
Um dos mais belos cartões-postais de 
Uberlândia, a Praça Tubal Vilela reúne 
tradição, história e modernidade. Está entre 
os principais pontos turísticos da cidade e, ao 
longo do tempo, passou por várias reformas e 
intervenções estruturais e paisagísticas. Desde 
1958 é denominada Praça Tubal Vilela em 
homenagem ao administrador municipal do 
início dos anos 50. Uma de suas referências é 
a fonte luminosa para contemplação. Cercada 
pelo comércio, grandes empresas e agências 
bancárias, a praça sempre foi um espaço 
de lazer, integração social e também de 
manifestações culturais e políticas. Apesar do 
acelerado desenvolvimento da cidade, a Praça 
Tubal Vilela preserva suas características e a 
magia que encanta todos os uberlandenses, 
visitantes e turistas. 

ENG  Um dos mais belos cartões-postais 
de Uberlândia, a Praça Tubal Vilela reúne 
tradição, história e modernidade. Está entre 
os principais pontos turísticos da cidade e, ao 
longo do tempo, passou por várias reformas e 
intervenções estruturais e paisagísticas. Desde 
1958 é denominada Praça Tubal Vilela em 
homenagem ao administrador municipal do 
início dos anos 50. Uma de suas referências é 
a fonte luminosa para contemplação. Cercada 
pelo comércio, grandes empresas e agências 
bancárias, a praça sempre foi um espaço 
de lazer, integração social e também de 
manifestações culturais e políticas. Apesar do 
acelerado desenvolvimento da cidade, a Praça 
Tubal Vilela preserva suas características e a 
magia que encanta todos os uberlandenses, 
visitantes e turistas. 

ESP  PLAZA TUBAL VILELA
Una de las másbellastarjetas-postales de 
Uberlândia, la Plaza Tubal Vilela reúne 
tradicción, história y modernidad. Está 
entre losprincipalespuntos turísticos de 
laciudady, alo largodeltiempo, pasó por 
várias reformas y intervencionesestructuralesy 
paisagísticas. Desde 1958 es denominada 
Plaza Tubal Vilela enhomenaje al administrador 
municipal del início de losaños 50. Una 
de susreferénciaseslafuente luminosa para 
contemplación. Rodeada por el comércio, 
grandes empresas yagéncias bancárias, 
laplazasiemprefueunespacio de ócio, integración 
social ytambién de manifestacionesculturalesy 
políticas. A pesar del acelerado desarrollo de 
lacuidad, la Plaza Tubal Vilela preserva sus 
características yla magiales que encanta atodos 
los uberlandenses, visitantes y turistas.

AT.06  IGREJA DO ROSÁRIO
Em 1876, a comunidade do Arraial de São 
Pedro de Uberabinha idealizou a cons-trução da 
primeira Igreja do Rosário próximo às margens 
do Ribeirão São Pedro. Em 1891, Arlindo 
Teixeira representando a Irmandade de Nossa 
Senhora do Ro-sário, solicitou ao Bispado uma 
autorização para construir nova capela num 
ter-reno vago onde seria anos mais tarde a 
praça Ruy Barbosa. Procedeu-se a edifi-cação e 
a capela foi abençoada no dia 30 de maio de 
1910. No ano de 1931, com festejos solenes, 
procedeu a benção da terceira construção 
da Igreja do Rosário que ainda hoje guarda 
a história e a memória das manifestações 
culturais da ci-dade.
Pça. Rui Barbosa, s/n – Centro

ENG  ROSARY CHURCH
In 1876, the Parish of Arraial de São Pedro 
de Uberabinha had the idea to build  the 
church. Meanwhile, they decided to build it 
at Dr. Duarte Square. In 1891, on the behalf 
of Nossa Senhora do Carmo fraternity, Arlindo 
Teixeira requested from the episcopate a special 
permission to build a new chapel on a plot 
of land, which would years later become Ruy 
Barbosa Square. The building was continued 
and the chapel was consecrated on 30th 
May 1910. In the year of 1931, with solemn 
feasts, the blessing of the third building took 
place, where until today the history and 
reminiscences of cultural manifestation of the 
city are preserved. Rui Barbosa Square, w/n – 
Downtown 

ESP  IGLESIA DEL ROSÁRIO
EN 1876, lacomunidaddel Arraial de San 
Pedro de Uberabiñaidealizo laconstrucción 
de laprimeraIglesiadel Rosário cercanaa 
lasorillasdel Riachuelo San Pedro. En 1891, 
Arlindo Teixeira representando laHermandad 
de NuestraSeñoradel Rosário, solicitó al 
Bispado una autorización para construir 
nuevacapillaenun terreno vaciodonde seria 
años más tarde laplaza Ruy Barbosa. Fue 
edificadaylacapillafuebiendichaenel dia 
30 de mayo de 1910. Enelaño de 1931, 
con festejos solenes, se diólabendición de 
laterceraconstrucción de laIglesiadel Rosário 
que aúnhoyguarda la história yla memória 
de lasmanifestacionesculturales de laciudad.
Plaza. Rui Barbosa, s/n – Centro
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AtraçõesTurísticas

AT.01 CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 
PESQUISA EM HISTÓRIA (CDHIS)
O CDHIS preserva, organiza e recupera as 
documentações históricas, além de produzir 
e gerar pesquisas. Possui acervo composto 
de coleções de fotografias, discografia, 
jornais, mapoteca, videoteca e filmoteca.
Campus Santa Mônica - Bloco 1Q (2º andar) 
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa 
Mônica
Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h 
às 17h.
34 3239-4204

ENG  CCENTER OF DOCUMENTATION AND 
RESEARCH IN HISTORY (CDHIS)
CDHIS preserves, organizes and restores 
historic documentations, besidesdoing 
research. The museum holds a collection of 
photos, maps, videos, CD’s, newspapers and 
publications. 
Campus Santa Mônica - Bloco 1Q (2nd floor)
Av. João Naves de Ávila, 2121
Santa Mônica

ESP  CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y 
PESQUISA EN HISTÓRIA (CDHIS)
El CDHIS preserva, organiza y recupera 
lasdocumentacioneshistóricas, además de 
produzir ygenerar pesquisas. Posee acervo 
compuesto de coleciones de fotografias, 
discografia,periódicos, mapoteca, videoteca 
y filmoteca.
Campus Santa Mônica - Bloco 1Q (2ºpiso) 
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa 
Mônica
Lunes a Viernes, de las 8h às 12h y de las 
13h às 17h.
34 3239-4204

AT.03 CENTRO DE FIAÇÃO E TECELAGEM
No Centro de Fiação e Tecelagem de Uberlândia 
são produzidos tapetes, corti-nas, toalhas, 
forros, almofadas, jogos americanos, vestuário 
e tantas outras obras de arte, que além de 
beleza, encerram uma tradição. Qualificação 
profissional também é foco deste setor que 
emprega pessoas da terceira idade que 
produzem, em média, 2 metros de tecido por 
dia. Aberto à visitação, o Centro de Fiação e 
Tecelagem de Uberlândia possui uma loja para
comercialização de seus produtos.
Av. Francisco Galassi, 855 - B. Patrimônio 
Aberto de segunda 
a sexta das 8h às 12h / 13h às 
17h - e sábado das 8h às 12h.
34 3214-9770

ENG  CENTER OF WEAVING AND SPINNING
In Uberlândia, the Center of Weaving and 
Spinning manufactures rugs, curtains, towels, 
table cloths, cushions, table sets, garments 
and so many other pieces of art, that besides 
their beauty, carry on tradition. Professional 
qualification is also the target of this 
segment which employs elderly people, who 
manufacture  on average 2 meters of fabric per 
day. Open to visitors, the Center of Weaving 
and Spinning in Uberlândia has its own shop to 
sell their products. 
855, Francisco Galassi Avenue - Patrimônio Suburb.
Open Monday to Friday from 8 am to 12 am / 
1pm to 5pm, and Saturdays from 8 am to 12 am.
34 3214.9770

ESP  CENTRO DE FIACIÓNYTECELAJE
Enel Centro de FiaciónyTecelaje de Uberlândia son 
produzidas alfombras, cortinas, toallas, forros, 
cojines, juegosamericanos,vestuárioy tantas otras 
obras de arte, que además de belleza,muestran 
una tradición. Calificaciónprofesionaltambiénes 
focode este sector que emplea personas de 
laterceraedad que producen,en média, 2 metros 
de tela por dia. Abiertoa lavisitación, el
Centro de FiaciónyTecelaje de Uberlândia 
posee una tienda para comercialización de sus 
productos.
Av. Francisco Galassi, 855 - B. Patrimônio
Abierto de lunes a viernes de las 8h a las 12h / 
13h a las 17h - y sábado de las 8h a las 12h.
34 3214-9770

AT.02 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
A Biblioteca Pública Municipal oferece os 
serviços de Empréstimo (livros), Hemeroteca 
(jornais e revistas), Referência e Pesquisa, 
Salas Uberlândia, Infanto Juvenil e Braille, 
Telecentro (Cursos, Pesquisa e Internet) e 
Orientação à Pesquisa. Dispõe de uma sala 
com serviços e artigos em Braille.
Praça Cícero Macedo, s/nº - Fundinho
Aberto de segunda-feira a sexta-feira, das 
08h15 às 18h45 e aos
sábados das 8h às 11h45
 34 3236-9625 / 3234-1600

ENG  MUNICIPAL PUBLIC LIBRARY
The Municipal Public Library provides 
services in Borrowing (books), newspaper 
(newspapers and magazines), Reference 
and Research, Courses, Search, Internet and 
Guidance for Research. There is a room with 
Braille archives and services. 
Cicero Macedo Square – Fundinho 
Neighborhood
Open from Monday to Friday, from 8:15 a.m. 
to 6:45 p.m. and on
Saturdays from 8 a.m. to 11:45 a.m.
 34 3236-9625 / 3234-1600

ESP   BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
La Biblioteca Pública Municipal 
ofrecelosservicios de préstamo (libros), 
Hemeroteca periódicosy revistas), Referénciay 
Pesquisa, Salas Uberlândia, Infanto Juvenil y 
Braille, Telecentro (Cursos, Pesquisa y Internet) 
yOrientacióna la Pesquisa. Dispone de una sala 
conserviciosyarticulosen Braille.
Plaza Cícero Macedo, s/nº - Fundinho
Abierto de lunes a viernes, de las 08h15 a las 
18h45 y alos
sábados de las 8h a las 11h45
34 3236-9625 / 3234-1600

Tourist Attractions
Atrações Turísticas
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AT.04  CATEDRAL DE SANTA TEREZINHA
Pça Tubal Vilela, s/n
Terça à sexta: 7h às 11h30 / 13h30 às 19h
Sábado: 7h às 8h
Domingo: 7h30 às 9h / 18h às 19h30
34 3236-9457 

ENG  SAINT TEREZINHA CATHEDRAL
Tubal Vilela Square, w/n 
Tuesday to Friday: 7 to 11:30 am/1:30 to 7 pm
Saturday: 7 to 8 am
Sunday: 7:30 am - 9 am / 6 pm - 7:30 pm.
34 3236-9457 

ESP CATEDRAL DE SANTA TEREZITA
PlazaTubal Vilela, s/n
Martesaviernes: 7h às 11h30 / 13h30a las 19h
Sábado: 7h a las 8h
Domingo: 7h30 às 9h / 18halas 19h30
343236-9457 

AT.05 IGREJA DO ESPÍRITO SANTO DO 
CERRADO
Projetada pela arquiteta Lina Bo Bardi e 
tombada como patrimônio estadual.
Av. dos Mognos, 355 - B. Jaraguá. 

ENG  HOLY SPIRIT OF THE CERRADO CHURCH
It was projected by architect Lina Bo Bardi 
and was registered as a historical Heritage of 
Uberlândia.
355, Mognos Avenue - Jaraguá Suburb

ESP  IGLESIA DEL ESPÍRITO SANTO 
DELCERRADO
Proyectada por lasarquitecta Lina Bo Bardi y 
tombada como património estadual.
Av. de los Mognos, 355 - B. Jaraguá. 

AT.07  PRAÇA TUBAL VILELA
Um dos mais belos cartões-postais de 
Uberlândia, a Praça Tubal Vilela reúne 
tradição, história e modernidade. Está entre 
os principais pontos turísticos da cidade e, ao 
longo do tempo, passou por várias reformas e 
intervenções estruturais e paisagísticas. Desde 
1958 é denominada Praça Tubal Vilela em 
homenagem ao administrador municipal do 
início dos anos 50. Uma de suas referências é 
a fonte luminosa para contemplação. Cercada 
pelo comércio, grandes empresas e agências 
bancárias, a praça sempre foi um espaço 
de lazer, integração social e também de 
manifestações culturais e políticas. Apesar do 
acelerado desenvolvimento da cidade, a Praça 
Tubal Vilela preserva suas características e a 
magia que encanta todos os uberlandenses, 
visitantes e turistas. 

ENG  Um dos mais belos cartões-postais 
de Uberlândia, a Praça Tubal Vilela reúne 
tradição, história e modernidade. Está entre 
os principais pontos turísticos da cidade e, ao 
longo do tempo, passou por várias reformas e 
intervenções estruturais e paisagísticas. Desde 
1958 é denominada Praça Tubal Vilela em 
homenagem ao administrador municipal do 
início dos anos 50. Uma de suas referências é 
a fonte luminosa para contemplação. Cercada 
pelo comércio, grandes empresas e agências 
bancárias, a praça sempre foi um espaço 
de lazer, integração social e também de 
manifestações culturais e políticas. Apesar do 
acelerado desenvolvimento da cidade, a Praça 
Tubal Vilela preserva suas características e a 
magia que encanta todos os uberlandenses, 
visitantes e turistas. 

ESP  PLAZA TUBAL VILELA
Una de las másbellastarjetas-postales de 
Uberlândia, la Plaza Tubal Vilela reúne 
tradicción, história y modernidad. Está 
entre losprincipalespuntos turísticos de 
laciudady, alo largodeltiempo, pasó por 
várias reformas y intervencionesestructuralesy 
paisagísticas. Desde 1958 es denominada 
Plaza Tubal Vilela enhomenaje al administrador 
municipal del início de losaños 50. Una 
de susreferénciaseslafuente luminosa para 
contemplación. Rodeada por el comércio, 
grandes empresas yagéncias bancárias, 
laplazasiemprefueunespacio de ócio, integración 
social ytambién de manifestacionesculturalesy 
políticas. A pesar del acelerado desarrollo de 
lacuidad, la Plaza Tubal Vilela preserva sus 
características yla magiales que encanta atodos 
los uberlandenses, visitantes y turistas.

AT.06  IGREJA DO ROSÁRIO
Em 1876, a comunidade do Arraial de São 
Pedro de Uberabinha idealizou a cons-trução da 
primeira Igreja do Rosário próximo às margens 
do Ribeirão São Pedro. Em 1891, Arlindo 
Teixeira representando a Irmandade de Nossa 
Senhora do Ro-sário, solicitou ao Bispado uma 
autorização para construir nova capela num 
ter-reno vago onde seria anos mais tarde a 
praça Ruy Barbosa. Procedeu-se a edifi-cação e 
a capela foi abençoada no dia 30 de maio de 
1910. No ano de 1931, com festejos solenes, 
procedeu a benção da terceira construção 
da Igreja do Rosário que ainda hoje guarda 
a história e a memória das manifestações 
culturais da ci-dade.
Pça. Rui Barbosa, s/n – Centro

ENG  ROSARY CHURCH
In 1876, the Parish of Arraial de São Pedro 
de Uberabinha had the idea to build  the 
church. Meanwhile, they decided to build it 
at Dr. Duarte Square. In 1891, on the behalf 
of Nossa Senhora do Carmo fraternity, Arlindo 
Teixeira requested from the episcopate a special 
permission to build a new chapel on a plot 
of land, which would years later become Ruy 
Barbosa Square. The building was continued 
and the chapel was consecrated on 30th 
May 1910. In the year of 1931, with solemn 
feasts, the blessing of the third building took 
place, where until today the history and 
reminiscences of cultural manifestation of the 
city are preserved. Rui Barbosa Square, w/n – 
Downtown 

ESP  IGLESIA DEL ROSÁRIO
EN 1876, lacomunidaddel Arraial de San 
Pedro de Uberabiñaidealizo laconstrucción 
de laprimeraIglesiadel Rosário cercanaa 
lasorillasdel Riachuelo San Pedro. En 1891, 
Arlindo Teixeira representando laHermandad 
de NuestraSeñoradel Rosário, solicitó al 
Bispado una autorización para construir 
nuevacapillaenun terreno vaciodonde seria 
años más tarde laplaza Ruy Barbosa. Fue 
edificadaylacapillafuebiendichaenel dia 
30 de mayo de 1910. Enelaño de 1931, 
con festejos solenes, se diólabendición de 
laterceraconstrucción de laIglesiadel Rosário 
que aúnhoyguarda la história yla memória 
de lasmanifestacionesculturales de laciudad.
Plaza. Rui Barbosa, s/n – Centro
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AT.08 MERCADO MUNICIPAL
A inauguração do Mercado Municipal 
aconteceu em 25 de dezembro de 1944 e em 
2001, foi sancionada a Lei de Tombamento, 
sob o nº 8130, e o prédio foi oficialmente 
nomeado patrimônio. No Mercado Municipal 
você encontra produtos da terra como doces, 
queijos tradicionais e artesanatos regionais.
Rua Olegário Maciel, 255 - Centro 
Aberto de segunda a sábado das 7h30 às 
18h e domingo da 7h:30 às 12h
34 3235-0971

ENG  MUNICIPAL MARKET
Inaugurated on 25th December 1944. 
The building was officially put under 
governamental trust in 2001. The law was 
sanctioned under number 8130. At the 
municipal market you will find homemade 
products such as: sweets, ,traditional cheese 
and typical handicraft.
255, Olegário Maciel, St – Downtown
Open from Monday to Saturday from 7h30 
am to 6h pm and Sunday from 7h30 am to 
12h am.

ESP  MERCADO MUNICIPAL
Lainauguracióndel Mercado Municipal se 
dióen 25 de diciembre de 1944 yen 2001, 
fue sancionada laLey de Tombamento, 
sob el nº 8130, yeledificiofue oficialmente 
nombrado património. Enel Mercado Municipal 
ustedencuentraproductos de latierra como 
dulces, quesostradicionalesyartesanía regional.
Calle:Olegário Maciel, 255 - Centro 
Abierto de lunes a sábado de las 7h30 a las 
18h y domingo de las7h:30 a las 12h
34 3235-0971

AT.10  TEATRO RONDON PACHECO
Desde 1983 sob administração da Secretaria 
Municipal de Cultural o Teatro Ron-don Pacheco 
passou por importantes reformas como a 
instalação de equipamen-tos, bem como a 
contratação de técnicos para operação dos 
mesmos. O Teatro conta com acessibilidades 
para portadores de necessidades especiais e 
saída de emergência e equipamentos digitais de 
som e iluminação.
Em 2011 passou a adotar o sistema de acesso 
com cadeiras numeradas. Para facilitar o 
atendimento da bilheteria e do público, foi 
instalado um sistema infor-matizado, com um 
monitor na entrada do mesmo, onde constam 
informações so-bre os espetáculos e um mapa 
com os ingressos disponíveis para venda.
Rua Santos Dumont, 517 – Centro
Aberto de segunda-feira à sexta-feira, das 08h 
às 18h
34 3235-9182

ENG  RONDON PACHECO THEATER
From the administration of the Municipal 
Secretary of Culture since 1983, the Rondon 
Pacheco Theater has had major renovations 
such as installing equipment and the hiring of 
technicians to operate them. The theatre has 
accessibility for handicapped and emergency exit, 
digital equipment for sound and lighting. In 2011 
the the access system started with numbered 
seats so as to facilitate the attendance of the 
box office and the public. A screen for interactive 
information in the same entry was installed, 
which contains information about the shows and 
a map with tickets available for sale.
517, Santos Dumont St. - Downtown
Open from Monday to Friday, from 8:00am to 
06:00pm
34 3235-9182

ESP  TEATRO RONDON PACHECO
Desde 1983 sob administraciónde la Secretaria 
Municipal de Cultural el Teatro Rondon 
Pacheco pasó por importantes reformas como 
lainstalación de equipamentos, bien como 
lacontratación de técnicos para operación de 
losmismos. ElTeatrocuentacon acesibilidades 
para portadores de necesidadesespeciales 
ysalidade emergénciayequipamientosdigitales 
de sonidoyiluminación.En 2011 pasoó a adoptar 
el sistema de accesoconsillas numeradas. 
Para facilitar elatendimientode lataquilla ydel 
público, fue instalado unsistema informatizado, 
conun monitor enla entrada delmismo, donde 
hayinformaciones sobre losespectáculos yun 
mapa conlosbilletesdisponíbles para venta.
CalleSantos Dumont, 517 – Centro
Abierto de lunesaviernes, de las 08h a las18h
34 3235-9182

AT.09  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.
Rua Olegário Maciel, 255 (Acesso pela 
rampa) – Centro
Aberto de segunda-feira a sexta-feira, das 
12h às 18h
34 3235-7700

ENG  MUNICIPAL MARKET POCKET 
THEATER
The Municipal Market Pocket Theater was 
created for various activities such as lectures, 
courses, performances, rehearsals, film 
screenings, and meetings, among others. 
The programs at the space serve mostly 
requests from the community and other 
sectors of the Municipal Secretary of Culture.
255, Olegário Maciel St. (access by the 
ramp)-Downtown
Open from Monday to Friday, from 
12:00pm to 6:00pm
34 3235-7700

ESP  TEATRO DE BOLSILLO DEL MERCADO 
MUNICIPAL
El Teatro de Bolsillodel Mercado fuecreado para 
actividades diversas como palestras, cursos, 
presentaciones artísticas, ensayos, exibición 
de películas, reuniõones, dentre otras. La 
programación deles pacio atiendeen sumayoria 
a solicitaciones de lacomunidad o de otros 

sectores de la Secretaria Municipal de Cultura.
Calle Olegário Maciel, 255 (Acceso por la rampa) 
– Centro
Abierto de lunes a viernes, de las 12h a las18h
34 3235-7700

AT.11  TEATRO MUNICIPAL DE UBERLANDIA
Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o 
Teatro Municipal de Uberlândia foi inaugurado 
no dia 20 de dezembro de 2012, após 14 anos 
de obras. O complexo circular de 5 mil m² de 
área construída possui três pavimentos, sendo 
as áreas de circulações separadas do edifício 
principal. Além do teatro com 819 poltronas, o 
local abriga seis camarins com banheiros para 
artistas (dois com salas de estar para receber 
convidados ou imprensa) e áreas de apoio 
como rouparia, depósito, sala de aquecimento, 
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AT.12  CASA DA CULTURA
Construída em estilo arquitetônico 
neoclássico entre 1922 e 1924, época 
de os-tentação da burguesia rural, pelo 
construtor Américo Zardo, a Casa da Cultura 
está localizada na praça Coronel Carneiro, 
89. Teve, no passado, como seu pri-meiro 
proprietário e morador, o Coronel Eduardo 
Marquez.
Pça. Coronel Carneiro, 89 - Centro 

AT.13  OFICINA CULTURAL
O local oferece várias atividades culturais 
no decorrer da semana. Cursos, saraus, 
palestras e mostras de filmes fazem parte da 
programação. A entrada é franca.
Segunda à Sexta: 12h às 18h.
Pça. Clarimundo Carneiro, 204 - Centro 
Aberto de segunda a sexta das 12h às 18h.
34 3214-9889

ENG  CULTURAL WORKSHOP
The place offers several cultural activities 
throughout the week. Courses, evening 
concerts, lectures and movie shows are part 
of the program. Free admittance.
Monday to Friday: 12 am to 6 pm
204, Clarimundo Carneiro Square - 
Downtown 
Open from monday to friday from: 12:00 am 
to 6:00 pm
34 3214-9889

ESP  TALLER CULTURAL
EL sítioofrece várias actividadesculturales 
no decorrer de la semana. Cursos, saraus, 
palestras ymuestras de películashacen parte 
de laprogramación. La entrada es franca.
Lunes a viernes: 12h a las 18h.
Plaza. Clarimundo Carneiro, 204 - Centro
Abierto de lunes a viernes de las 12h a las 
18h.
34 3214-9889

escritório e refeitório, entre outras. O principal 
destaque é o palco da sala de espetáculos. 
Com uma boca de cena de 17 m de largura, 
7 m de altura e 14 m de profundidade, a 
estrutura pode ser usada para espetáculos 
internos ou ser aberta para a parte externa do 
complexo, abrigando eventos ao ar livre. Está 
implantado em uma área total de 66,7 mil m² 
e possui estacionamento para 400 vagas. O 
Teatro Municipal é o mais novo cartão-postal 
de Uberlândia.
Av. Rondon Pacheco, 7070
Fone 34 3235-1568
Bairro Tibery - Uberlândia - MG 

ENG  Projetado pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer, o Teatro Municipal de Uberlândia foi 
inaugurado no dia 20 de dezembro de 2012, 
após 14 anos de obras. O complexo circular 
de 5 mil m² de área construída possui três 
pavimentos, sendo as áreas de circulações 
separadas do edifício principal. Além do teatro 
com 819 poltronas, o local abriga seis camarins 
com banheiros para artistas (dois com salas de 
estar para receber convidados ou imprensa) 
e áreas de apoio como rouparia, depósito, 
sala de aquecimento, escritório e refeitório, 
entre outras. O principal destaque é o palco da 
sala de espetáculos. Com uma boca de cena 
de 17 m de largura, 7 m de altura e 14 m de 
profundidade, a estrutura pode ser usada para 
espetáculos internos ou ser aberta para a parte 
externa do complexo, abrigando eventos ao 
ar livre. Está implantado em uma área total de 
66,7 mil m² e possui estacionamento para 400 
vagas. O Teatro Municipal é o mais novo cartão-
postal de Uberlândia.
Av. Rondon Pacheco, 7070
Fone 34 3235-1568
Bairro Tibery - Uberlândia - MG

ESP   TEATRO MUNICIPAL
Proyectado por elarquitecto Oscar Niemeyer, el 
Teatro Municipal de Uberlândia fue inaugurado 
em el dia 20 de diciembre de 2012, trás 14 años 
de obras.Elcomplejo circular de 5 mil m² de 
área construída poseetrés pisos, siendolas áreas 
de circulación separadas del edifício principal. 
Ademásdel teatro con 819 butacas, ellugar 
alberga seis camarins conbaños para artistas 
(dos con salas de estar para reciber convidados o 
prensa) y áreas de apoyo como roparia, depósito, 
sala de calentamiento, oficinay comedor, entre 
otras.EL principal destaque eselescenário de la 
sala de espectáculos. Con una boca de escena 
de 17 m de ancho, 7 m de altura y 14 m de 
profundidad, laestructurapuede ser usada para 
espectáculos internos o ser abierta para la parte 
externa delcomplejo, albergando eventos al 
airelibre.Está implantado enun área total de 66,7 
mil m² yposeeaparcamiento para 400 plazas. El 
Teatro Municipal esla másnuevatarjeta-postal de 
Uberlândia.
Av. Rondon Pacheco, 7070
Fone 34 3235-1568
Bairro Tibery - Uberlândia - MG

Aberto de segunda a sexta das 12h às 18h.
34 3255-8252

ENG  CULTURE  CENTER
Built in neoclassic architectonic style between 
1922 and 1924, the rural bourgeoisie 
ostentation period, by the constructor 
Americo Zardo. The Culture Center is located 
at 89 Coronel Carneiro Square. It had as its 
first owner  Colonel Eduardo Marquez. 
89, Coronel Carneiro Square - Downtown - 
34 3255-8252
Open from monday to friday from: 12:00 am 
to 6:00 pm

ESP   CASA DE LA CULTURA
Construída en estilo arquitectóniconeoclásico 
entre 1922 y1924,época de ostentación de 
la burguesia rural, por elconstructor Américo 
Zardo, la Casa de la Cultura está ubicadaem 
laplaza Coronel Carneiro, 89. Tuvo, enelpasado, 
como suprimero proprietário y morador, el 
Coronel Eduardo Marquez.
Plaza. Coronel Carneiro, 89 - Centro
Abierto de lunes a viernes de las 12h a las 18h.
34 3255-8252

AT.14  MUSEU MUNICIPAL
Museu histórico/antropológico que resgata o 
processo de transformação socio-cultural da 
sociedade. Possui um acervo de 1.500 peças 
que retratam o cotidiano dos antepassados.
Pça. Clarimundo Carneiro, 39 - Centro 
Aberto de segunda a sexta das 8h às 18h e 
no segundo sábado do mês das 16h às 20h
34 3214-0068
 
ENG  MUNICIPAL MUSEUM
Historical and anthropological museum 
which redeems the process of social and 
cultural transformation in society. Its holds 
a patrimony of about 1.500 pieces which 
portray the daily life of the Ancestors. 
Clarimundo Carneiro Square, 39 - Downtown 
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AT.08 MERCADO MUNICIPAL
A inauguração do Mercado Municipal 
aconteceu em 25 de dezembro de 1944 e em 
2001, foi sancionada a Lei de Tombamento, 
sob o nº 8130, e o prédio foi oficialmente 
nomeado patrimônio. No Mercado Municipal 
você encontra produtos da terra como doces, 
queijos tradicionais e artesanatos regionais.
Rua Olegário Maciel, 255 - Centro 
Aberto de segunda a sábado das 7h30 às 
18h e domingo da 7h:30 às 12h
34 3235-0971

ENG  MUNICIPAL MARKET
Inaugurated on 25th December 1944. 
The building was officially put under 
governamental trust in 2001. The law was 
sanctioned under number 8130. At the 
municipal market you will find homemade 
products such as: sweets, ,traditional cheese 
and typical handicraft.
255, Olegário Maciel, St – Downtown
Open from Monday to Saturday from 7h30 
am to 6h pm and Sunday from 7h30 am to 
12h am.

ESP  MERCADO MUNICIPAL
Lainauguracióndel Mercado Municipal se 
dióen 25 de diciembre de 1944 yen 2001, 
fue sancionada laLey de Tombamento, 
sob el nº 8130, yeledificiofue oficialmente 
nombrado património. Enel Mercado Municipal 
ustedencuentraproductos de latierra como 
dulces, quesostradicionalesyartesanía regional.
Calle:Olegário Maciel, 255 - Centro 
Abierto de lunes a sábado de las 7h30 a las 
18h y domingo de las7h:30 a las 12h
34 3235-0971

AT.10  TEATRO RONDON PACHECO
Desde 1983 sob administração da Secretaria 
Municipal de Cultural o Teatro Ron-don Pacheco 
passou por importantes reformas como a 
instalação de equipamen-tos, bem como a 
contratação de técnicos para operação dos 
mesmos. O Teatro conta com acessibilidades 
para portadores de necessidades especiais e 
saída de emergência e equipamentos digitais de 
som e iluminação.
Em 2011 passou a adotar o sistema de acesso 
com cadeiras numeradas. Para facilitar o 
atendimento da bilheteria e do público, foi 
instalado um sistema infor-matizado, com um 
monitor na entrada do mesmo, onde constam 
informações so-bre os espetáculos e um mapa 
com os ingressos disponíveis para venda.
Rua Santos Dumont, 517 – Centro
Aberto de segunda-feira à sexta-feira, das 08h 
às 18h
34 3235-9182

ENG  RONDON PACHECO THEATER
From the administration of the Municipal 
Secretary of Culture since 1983, the Rondon 
Pacheco Theater has had major renovations 
such as installing equipment and the hiring of 
technicians to operate them. The theatre has 
accessibility for handicapped and emergency exit, 
digital equipment for sound and lighting. In 2011 
the the access system started with numbered 
seats so as to facilitate the attendance of the 
box office and the public. A screen for interactive 
information in the same entry was installed, 
which contains information about the shows and 
a map with tickets available for sale.
517, Santos Dumont St. - Downtown
Open from Monday to Friday, from 8:00am to 
06:00pm
34 3235-9182

ESP  TEATRO RONDON PACHECO
Desde 1983 sob administraciónde la Secretaria 
Municipal de Cultural el Teatro Rondon 
Pacheco pasó por importantes reformas como 
lainstalación de equipamentos, bien como 
lacontratación de técnicos para operación de 
losmismos. ElTeatrocuentacon acesibilidades 
para portadores de necesidadesespeciales 
ysalidade emergénciayequipamientosdigitales 
de sonidoyiluminación.En 2011 pasoó a adoptar 
el sistema de accesoconsillas numeradas. 
Para facilitar elatendimientode lataquilla ydel 
público, fue instalado unsistema informatizado, 
conun monitor enla entrada delmismo, donde 
hayinformaciones sobre losespectáculos yun 
mapa conlosbilletesdisponíbles para venta.
CalleSantos Dumont, 517 – Centro
Abierto de lunesaviernes, de las 08h a las18h
34 3235-9182

AT.09  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.
Rua Olegário Maciel, 255 (Acesso pela 
rampa) – Centro
Aberto de segunda-feira a sexta-feira, das 
12h às 18h
34 3235-7700

ENG  MUNICIPAL MARKET POCKET 
THEATER
The Municipal Market Pocket Theater was 
created for various activities such as lectures, 
courses, performances, rehearsals, film 
screenings, and meetings, among others. 
The programs at the space serve mostly 
requests from the community and other 
sectors of the Municipal Secretary of Culture.
255, Olegário Maciel St. (access by the 
ramp)-Downtown
Open from Monday to Friday, from 
12:00pm to 6:00pm
34 3235-7700

ESP  TEATRO DE BOLSILLO DEL MERCADO 
MUNICIPAL
El Teatro de Bolsillodel Mercado fuecreado para 
actividades diversas como palestras, cursos, 
presentaciones artísticas, ensayos, exibición 
de películas, reuniõones, dentre otras. La 
programación deles pacio atiendeen sumayoria 
a solicitaciones de lacomunidad o de otros 

sectores de la Secretaria Municipal de Cultura.
Calle Olegário Maciel, 255 (Acceso por la rampa) 
– Centro
Abierto de lunes a viernes, de las 12h a las18h
34 3235-7700

AT.11  TEATRO MUNICIPAL DE UBERLANDIA
Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o 
Teatro Municipal de Uberlândia foi inaugurado 
no dia 20 de dezembro de 2012, após 14 anos 
de obras. O complexo circular de 5 mil m² de 
área construída possui três pavimentos, sendo 
as áreas de circulações separadas do edifício 
principal. Além do teatro com 819 poltronas, o 
local abriga seis camarins com banheiros para 
artistas (dois com salas de estar para receber 
convidados ou imprensa) e áreas de apoio 
como rouparia, depósito, sala de aquecimento, 
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AT.12  CASA DA CULTURA
Construída em estilo arquitetônico 
neoclássico entre 1922 e 1924, época 
de os-tentação da burguesia rural, pelo 
construtor Américo Zardo, a Casa da Cultura 
está localizada na praça Coronel Carneiro, 
89. Teve, no passado, como seu pri-meiro 
proprietário e morador, o Coronel Eduardo 
Marquez.
Pça. Coronel Carneiro, 89 - Centro 

AT.13  OFICINA CULTURAL
O local oferece várias atividades culturais 
no decorrer da semana. Cursos, saraus, 
palestras e mostras de filmes fazem parte da 
programação. A entrada é franca.
Segunda à Sexta: 12h às 18h.
Pça. Clarimundo Carneiro, 204 - Centro 
Aberto de segunda a sexta das 12h às 18h.
34 3214-9889

ENG  CULTURAL WORKSHOP
The place offers several cultural activities 
throughout the week. Courses, evening 
concerts, lectures and movie shows are part 
of the program. Free admittance.
Monday to Friday: 12 am to 6 pm
204, Clarimundo Carneiro Square - 
Downtown 
Open from monday to friday from: 12:00 am 
to 6:00 pm
34 3214-9889

ESP  TALLER CULTURAL
EL sítioofrece várias actividadesculturales 
no decorrer de la semana. Cursos, saraus, 
palestras ymuestras de películashacen parte 
de laprogramación. La entrada es franca.
Lunes a viernes: 12h a las 18h.
Plaza. Clarimundo Carneiro, 204 - Centro
Abierto de lunes a viernes de las 12h a las 
18h.
34 3214-9889

escritório e refeitório, entre outras. O principal 
destaque é o palco da sala de espetáculos. 
Com uma boca de cena de 17 m de largura, 
7 m de altura e 14 m de profundidade, a 
estrutura pode ser usada para espetáculos 
internos ou ser aberta para a parte externa do 
complexo, abrigando eventos ao ar livre. Está 
implantado em uma área total de 66,7 mil m² 
e possui estacionamento para 400 vagas. O 
Teatro Municipal é o mais novo cartão-postal 
de Uberlândia.
Av. Rondon Pacheco, 7070
Fone 34 3235-1568
Bairro Tibery - Uberlândia - MG 

ENG  Projetado pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer, o Teatro Municipal de Uberlândia foi 
inaugurado no dia 20 de dezembro de 2012, 
após 14 anos de obras. O complexo circular 
de 5 mil m² de área construída possui três 
pavimentos, sendo as áreas de circulações 
separadas do edifício principal. Além do teatro 
com 819 poltronas, o local abriga seis camarins 
com banheiros para artistas (dois com salas de 
estar para receber convidados ou imprensa) 
e áreas de apoio como rouparia, depósito, 
sala de aquecimento, escritório e refeitório, 
entre outras. O principal destaque é o palco da 
sala de espetáculos. Com uma boca de cena 
de 17 m de largura, 7 m de altura e 14 m de 
profundidade, a estrutura pode ser usada para 
espetáculos internos ou ser aberta para a parte 
externa do complexo, abrigando eventos ao 
ar livre. Está implantado em uma área total de 
66,7 mil m² e possui estacionamento para 400 
vagas. O Teatro Municipal é o mais novo cartão-
postal de Uberlândia.
Av. Rondon Pacheco, 7070
Fone 34 3235-1568
Bairro Tibery - Uberlândia - MG

ESP   TEATRO MUNICIPAL
Proyectado por elarquitecto Oscar Niemeyer, el 
Teatro Municipal de Uberlândia fue inaugurado 
em el dia 20 de diciembre de 2012, trás 14 años 
de obras.Elcomplejo circular de 5 mil m² de 
área construída poseetrés pisos, siendolas áreas 
de circulación separadas del edifício principal. 
Ademásdel teatro con 819 butacas, ellugar 
alberga seis camarins conbaños para artistas 
(dos con salas de estar para reciber convidados o 
prensa) y áreas de apoyo como roparia, depósito, 
sala de calentamiento, oficinay comedor, entre 
otras.EL principal destaque eselescenário de la 
sala de espectáculos. Con una boca de escena 
de 17 m de ancho, 7 m de altura y 14 m de 
profundidad, laestructurapuede ser usada para 
espectáculos internos o ser abierta para la parte 
externa delcomplejo, albergando eventos al 
airelibre.Está implantado enun área total de 66,7 
mil m² yposeeaparcamiento para 400 plazas. El 
Teatro Municipal esla másnuevatarjeta-postal de 
Uberlândia.
Av. Rondon Pacheco, 7070
Fone 34 3235-1568
Bairro Tibery - Uberlândia - MG

Aberto de segunda a sexta das 12h às 18h.
34 3255-8252

ENG  CULTURE  CENTER
Built in neoclassic architectonic style between 
1922 and 1924, the rural bourgeoisie 
ostentation period, by the constructor 
Americo Zardo. The Culture Center is located 
at 89 Coronel Carneiro Square. It had as its 
first owner  Colonel Eduardo Marquez. 
89, Coronel Carneiro Square - Downtown - 
34 3255-8252
Open from monday to friday from: 12:00 am 
to 6:00 pm

ESP   CASA DE LA CULTURA
Construída en estilo arquitectóniconeoclásico 
entre 1922 y1924,época de ostentación de 
la burguesia rural, por elconstructor Américo 
Zardo, la Casa de la Cultura está ubicadaem 
laplaza Coronel Carneiro, 89. Tuvo, enelpasado, 
como suprimero proprietário y morador, el 
Coronel Eduardo Marquez.
Plaza. Coronel Carneiro, 89 - Centro
Abierto de lunes a viernes de las 12h a las 18h.
34 3255-8252

AT.14  MUSEU MUNICIPAL
Museu histórico/antropológico que resgata o 
processo de transformação socio-cultural da 
sociedade. Possui um acervo de 1.500 peças 
que retratam o cotidiano dos antepassados.
Pça. Clarimundo Carneiro, 39 - Centro 
Aberto de segunda a sexta das 8h às 18h e 
no segundo sábado do mês das 16h às 20h
34 3214-0068
 
ENG  MUNICIPAL MUSEUM
Historical and anthropological museum 
which redeems the process of social and 
cultural transformation in society. Its holds 
a patrimony of about 1.500 pieces which 
portray the daily life of the Ancestors. 
Clarimundo Carneiro Square, 39 - Downtown 
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AT.15 MUSEU UNIVERSITÁRIO DE ARTE 
(MUNA)
O museu é um espaço cultural que visa 
o intenso diálogo entre as artes visuais, 
o ensino de arte e suas interfaces. Possui 
acervo composto de desenhos, pinturas, 
gravuras, esculturas, cerâmicas, tapeçaria, 
fotografias e publicações para pesquisa em 
artes visuais. 
Pç. Cícero Macedo, 309 - Fundinho  
Segunda a sexta, 8h30 as 17h. 
34 3231- 7708

ENG  UNIVERSITY MUSEUM OF ART (MUNA)
The museum is a cultural space and its main 
goal is to promote dialogue between the 
visual arts, art teaching and its interfaces. 
The museum has a collection of drawings, 
paintings, sculptures, pottery, tapestry, 
photographs and publications for research. 
Praça Cícero Macedo, 309 - Fundinho 
 
ESP  MUSEU UNIVERSITÁRIO DE ARTE 

(MUNA)
El museu esunespacio cultural que visa el intenso 
diálogo entre las artes visuales, laenseñanza de 
arte y sus interfaces. Poseeacervo compuesto de 
dibujos pinturas, gravuras, esculturas, cerámicas, 
tapiceria, fotografias ypublicaciones para 
pesquisa en artes visuales. 
Plaza. Cícero Macedo, 309 - Fundinho
Lunes a viernes, 8h30 a las17h. 
34 3231- 7708

AT.16 MUSEU DO ÍNDIO (MUSÍNDIO)
O Museu exerce a função de pesquisa no campo 
da Etnologia indígena
brasileira. Possui sob sua guarda acervo 
Etnográfico; acervo audiovisual;
bibliográfico, e, hemeroteca (publicações de 
jornais). Desenvolve programas e projetos 
educativos e de difusão cultural. 
R.Vitalino Rezende do Carmo, 116 - Santa Maria
Segunda a sexta, 8h as 12h e 13h as 17h
34 3224-3526

ENG IINDIAN MUSEUM (MUSÍNDIO)
The museum offers field research in Brazilian 
Indian Ethnology. The museum holds a 
bibliographic collection, audio-visual resources 
and a collection of newspapers publications. 
It develops educational projects and cultural 
broadcasting.
Address: R. Vitalino Rezende do Carmo, 116 - 
Santa Maria

ESP  MUSEU Del ÍNDIO (MUSÍNDIO)
El Museu ejercelafunción de pesquisa em el 
campo de la Etnologia indígena brasileiña. 
Posee sob suguardia acervo Etnográfico; 
acervo audiovisual; bibliográfico, y, hemeroteca 
(publicacionesde periódicos Desarrollaprogramas 

AT.16 MUSEU DE BIODIVERSIDADE 
DO CERRADO (MBC)
O museu promove a educação ambiental e a 
pesquisa na área de conservação e preservação 
do bioma do cerrado. Possui acervo composto 
de animais taxidermi-zados (empalhados), 
coleções de insetos, herbário de plantas do 
cerrado. Possui espaço para pesquisa - sala 
Verde
Dr. Kerr (coleção de livros).
Parque Municipal Victório Siquieroli
Av. N. S. do Carmo, 707 - Jardim América 
Terça a domingo, das 8h às 18h. (permitido a 
entrada até 17h30)
34 3212-1692

ENG  CERRADO (SAVANNAS) BIODIVERSITY 
MUSEUM
The museum promotes environmental 
education and research in the areas of 
conservation and protection of the Cerrado 
(savannas) biome. At the museum, visitors 
can see a collection of stuffed (taxidermized) 
insects and animals and a herbarium containing 
plants from the Cerrado (savannas) biome. 
The museum has its own space for research, 
Dr. Kerr’s GreenOffice, which also has a book 
collection. 
Parque Municipal Victório Siquieroli
Address: Av. N. S. do Carmo, 707 - Jardim 
América

ESP  MUSEU DE BIODIVERSIDAD DEL 
CERRADO (MBC)
El museu promuevelaeducación ambiental 
yla pesquisa enel área de conservacióny 
preservacióndel bioma del cerrado. Posee 
acervo compuesto de animalestaxidermizados 
(disecados), colecciones de insectos, herbário 
de plantas del cerrado. Poseeespacio para 
pesquisa - sala Verde
Dr. Kerr (colección de libros).
Parque Municipal VictórioSiquieroli
Av. N. S. do Carmo, 707 - Jardim América
Martes a domingo, de las 8h a las 18h. 
(permitido la entrada hasta 17h30)
34 3212-1692

yproyectos educativos y de difusión cultural. 
Calle.Vitalino Rezende do Carmo, 116 - Santa Maria
Lunes a viernes, 8h a las 12h y 13h a las17h
34 3224-3526

AT.17 MUSEU DE MINERAIS E ROCHAS (MMR)
O museu possui um acervo composto de fósseis e 
espécimes de minerais em es-tado natural, coletado 
em várias regiões do Brasil.
Santa Mônica - Bloco 1Q (1º andar) 
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa Mônica
Segunda a sexta, 8h30 as 11h30 e das 14h as 17h. 
34 3239-4229

ENG ROCKS AND MINERALS MUSEUM (MMR)
The museum holds a collection of fossils and species 
of minerals in their natural state, collected from 
different regions of Brazil. Campus Santa
Mônica - Building 1Q (1st floor)
Address: Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa 
Mônica

ESP  MUSEU DE MINERALESY ROCAS (MMR)
EL museu poseeun acervo compuesto de fósilesy 
espécimes de mineralesen estado natural, 
colectadoen várias regiones de Brasil.
Santa Mônica - Bloco 1Q (1º piso) 
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa Mônica
Lunes a Viernes 8h30 a las 11h30 ydae las14h a 
las 17h. 
34 3239-4229

Open froMonday to Friday from 8 am to 6 pm 
and the second Saturday of the month from 
4 pm to 8 pm.
34 3214-0068 

ESP  MUSEU MUNICIPAL
Museu histórico/antropológico que resgata 
elproceso de transformaciónsocio-cultural de 
lasociedad. Poseeun acervo de 1.500 piezas 
que retratanelcotidiano de losantepasados.
Pçlaza. Clarimundo Carneiro, 39 - Centro
Abierto de lunes a viernes de las 8h a las 
18h yel segundo sábado delmés de las 16ha 
las 20h
34 3214-0068
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AT.19 CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
CULTURA NEGRA (CRCN)
O Centro de Referência é uma das 
atividades desenvolvidas na Casa de 
Cultura Graça do Aché. Possui acervo 
composto de painéis, livros e documentos 
que tratam da história do “Congado de 
Uberlândia” e da tradição afro-religiosa.
Av. Cesário Crosara ,4.187 - Roosevelt 
Segunda a Sexta, 8h as 11h30 e das 13h30 
as 17h30.
34 3231-3454

ENG  BLACK CULTURE REFERENCE 
CENTER (CRCN)
The Reference Center is one of the activities 
developed by the Graça do Ache Culture 
House. It holds a collection of documents, 
panels and books which have registered 
the history of the typical dance, “Congado 
de Uberlândia” and the afro-religious 
tradition.
Address: Av. Cesário Crosara, 4.187 - 
Roosevelt.

ESP  CENTRO DE REFERÉNCIA DE LA 
CULTURA NEGRA (CRCN)
El Centro de Referénciaesuna de 
lasactividadesdesarrolladasenla Casa de 
Cultura Graciadel Aché. Posee acervo 
compuesto de paneles, librosy documentos 
que tratan de la história del “Congado de 
Uberlândia” y de latradicción afro-religiosa.
Av. Cesário Crosara ,4.187 - Roosevelt
Lunes a viernes, 8h a las 11h30 y de las 
13h30 a las 17h30.
34 3231-3454

AT.20  NÚCLEO DE PRESERVAÇÃO DA 
MEMÓRIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS
DE UBERLÂNDIA (NPM/HCU)
O NPM resgata, organiza e dá continuidade 
à preservação da memória do Hospital 
de Clínicas. Possui acervo de fotografias, 

AT.18 MUSEU DE CIÊNCIAS (DICA)
O Museu DICA – Diversão com Ciência e Arte 
desenvolve atividades de popularização da 
ciência com o intuito de desmistificar o saber 
cientifico de forma divertida e interativa. Possui 
acervo composto de brinquedos científicos e 
jogos com tema de ciências.
Campus Santa Mônica - Bloco 1X (2º andar) 
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa Mônica
Terça a sábado, das 10h as 18h
34 3239-4190 ramal 227

ENG  SCIENCE MUSEUM (DICA)
The DICA museum (“Fun with arts and sciences) 
develops activities with the intent to demystify 
scientific knowledge in an amusing and 
interactive way. The museum holds a collection 
of scientific toys and games. 
Campus Santa Mônica - Building 1X (2nd floor)
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa Mônica

ESP  MUSEU DE CIÊNCIAS (DICA)
El Museu DICA – Diversióncon Ciência y Arte 
desarrollaacividades de popularización de la 
ciência conelobjetivo de desmistificar elsaber 
cientifico de forma divertida e interactiva. 
Posee acervo compuestojuguetes científicos 
yjuegosque tienencomo tema laciéncias.
Campus Santa Mônica - Bloco 1X (2º piso) 
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa Mônica
Martes a sábado, de las 10h a las18h
34 3239-4190 ramal 227

documentos e equipamentos que ilustram a 
história da medicina. Hospital de Clínicas
Campus Umuarama - Saguão da entrada 
principal do Hospital 
Av. Pará, 1720 - Umuarama 
34 3218-2625

ENG  PRESERVATION CENTER FOR 
UBERLÂNDIA’S GENERAL HOSPITAL’S
MEMORIES (NPM/HCU)
The NPM Center collects, organizes and 
continues to preserve the memory of 
Uberlandia’s General Hospital. The center 
counts on a collection of photos, documents 
and equipment which illustrate the history 
of medicine. General Hospital: Campus 
Umuarama – Main entrance hospital lobby. 
Av. Para, 1720 – Umuarama

ESP  NÚCLEO DE PRESERVACIÓN DE LA 
MEMÓRIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE 
UBERLÂNDIA (NPM/HCU)
El NPM resgata, organiza y dácontinuidada 
lapreservación de la memóriadelHospital 
de Clínicas. Posee acervo de fotografias, 
documentos yequipamientos que ilustranla 
história de la medicina. Hospital de Clínicas
Campus Umuarama - zaguán de entrada 
principal del Hospital 
Av. Pará, 1720 - Umuarama 
34 3218-2625

AT.21  CAMARU
O Camaru - Centro de Amostra e Aprendizagem 
Rural de Uberlândia - está instalado em uma 
área de 315 mil metros quadrados, com 
capacidade para receber até 3.500 animais 
por amostra. É um parque de exposição 
agropecuária, cuja principal exposição 
acontece anualmente entre 31 de agosto a 7 
de setembro e reúne um público entre 300 e 
400 mil pessoas. O Camaru situa-se à Avenida 
Juracy Junqueira de Rezende, 100. 
34 3222-1000.

ENG  CAMARU
Camaru – Uberlandia’s Rural Center for 
Display and Learning – It’s situated in a 
315,000 square meter area, with capacity to 
receive up to 3,500 animals per exhibition. 
It’s an agriculture and cattle raising fair, 
which is held annually from August 31st to 
September 7th. It gathers a public of 300,000 
to 400,000 people. Camaru is located at 100, 
Juracy Junqueira de Rezende Avenue.  
34 3222 – 1000.

ESP  CAMARU
El Camaru - Centro de muestrayAprendizaje 
Rural de Uberlândia - está ubicadoenun área 
de 315 mil metros cuadrados, concapacidad 
para reciberhasta 3.500 animales por 
muestra.Esun parque de exposición 
agropecuária, cuya principal exposiciónocurre 
anualmente entre 31 de agosto a 7 de 
septiembrey reúne un público entre 300 y 
400 mil personas. ElCamaruestá ubicadoenla 
Avenida Juracy Junqueira de Rezende, 100. 
34 3222-1000.

AT.22  RESERVATÓRIO DA USINA DE 
MIRANDA
Situada na Represa de Miranda, a usina atrai 
turistas devido ao espetáculo proporcionado 
pela visão panorâmica do rio Araguari e 
o estrondoso barulho da força das águas 
projetadas pela usina, além do Parque dos 
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AT.15 MUSEU UNIVERSITÁRIO DE ARTE 
(MUNA)
O museu é um espaço cultural que visa 
o intenso diálogo entre as artes visuais, 
o ensino de arte e suas interfaces. Possui 
acervo composto de desenhos, pinturas, 
gravuras, esculturas, cerâmicas, tapeçaria, 
fotografias e publicações para pesquisa em 
artes visuais. 
Pç. Cícero Macedo, 309 - Fundinho  
Segunda a sexta, 8h30 as 17h. 
34 3231- 7708

ENG  UNIVERSITY MUSEUM OF ART (MUNA)
The museum is a cultural space and its main 
goal is to promote dialogue between the 
visual arts, art teaching and its interfaces. 
The museum has a collection of drawings, 
paintings, sculptures, pottery, tapestry, 
photographs and publications for research. 
Praça Cícero Macedo, 309 - Fundinho 
 
ESP  MUSEU UNIVERSITÁRIO DE ARTE 

(MUNA)
El museu esunespacio cultural que visa el intenso 
diálogo entre las artes visuales, laenseñanza de 
arte y sus interfaces. Poseeacervo compuesto de 
dibujos pinturas, gravuras, esculturas, cerámicas, 
tapiceria, fotografias ypublicaciones para 
pesquisa en artes visuales. 
Plaza. Cícero Macedo, 309 - Fundinho
Lunes a viernes, 8h30 a las17h. 
34 3231- 7708

AT.16 MUSEU DO ÍNDIO (MUSÍNDIO)
O Museu exerce a função de pesquisa no campo 
da Etnologia indígena
brasileira. Possui sob sua guarda acervo 
Etnográfico; acervo audiovisual;
bibliográfico, e, hemeroteca (publicações de 
jornais). Desenvolve programas e projetos 
educativos e de difusão cultural. 
R.Vitalino Rezende do Carmo, 116 - Santa Maria
Segunda a sexta, 8h as 12h e 13h as 17h
34 3224-3526

ENG IINDIAN MUSEUM (MUSÍNDIO)
The museum offers field research in Brazilian 
Indian Ethnology. The museum holds a 
bibliographic collection, audio-visual resources 
and a collection of newspapers publications. 
It develops educational projects and cultural 
broadcasting.
Address: R. Vitalino Rezende do Carmo, 116 - 
Santa Maria

ESP  MUSEU Del ÍNDIO (MUSÍNDIO)
El Museu ejercelafunción de pesquisa em el 
campo de la Etnologia indígena brasileiña. 
Posee sob suguardia acervo Etnográfico; 
acervo audiovisual; bibliográfico, y, hemeroteca 
(publicacionesde periódicos Desarrollaprogramas 

AT.16 MUSEU DE BIODIVERSIDADE 
DO CERRADO (MBC)
O museu promove a educação ambiental e a 
pesquisa na área de conservação e preservação 
do bioma do cerrado. Possui acervo composto 
de animais taxidermi-zados (empalhados), 
coleções de insetos, herbário de plantas do 
cerrado. Possui espaço para pesquisa - sala 
Verde
Dr. Kerr (coleção de livros).
Parque Municipal Victório Siquieroli
Av. N. S. do Carmo, 707 - Jardim América 
Terça a domingo, das 8h às 18h. (permitido a 
entrada até 17h30)
34 3212-1692

ENG  CERRADO (SAVANNAS) BIODIVERSITY 
MUSEUM
The museum promotes environmental 
education and research in the areas of 
conservation and protection of the Cerrado 
(savannas) biome. At the museum, visitors 
can see a collection of stuffed (taxidermized) 
insects and animals and a herbarium containing 
plants from the Cerrado (savannas) biome. 
The museum has its own space for research, 
Dr. Kerr’s GreenOffice, which also has a book 
collection. 
Parque Municipal Victório Siquieroli
Address: Av. N. S. do Carmo, 707 - Jardim 
América

ESP  MUSEU DE BIODIVERSIDAD DEL 
CERRADO (MBC)
El museu promuevelaeducación ambiental 
yla pesquisa enel área de conservacióny 
preservacióndel bioma del cerrado. Posee 
acervo compuesto de animalestaxidermizados 
(disecados), colecciones de insectos, herbário 
de plantas del cerrado. Poseeespacio para 
pesquisa - sala Verde
Dr. Kerr (colección de libros).
Parque Municipal VictórioSiquieroli
Av. N. S. do Carmo, 707 - Jardim América
Martes a domingo, de las 8h a las 18h. 
(permitido la entrada hasta 17h30)
34 3212-1692

yproyectos educativos y de difusión cultural. 
Calle.Vitalino Rezende do Carmo, 116 - Santa Maria
Lunes a viernes, 8h a las 12h y 13h a las17h
34 3224-3526

AT.17 MUSEU DE MINERAIS E ROCHAS (MMR)
O museu possui um acervo composto de fósseis e 
espécimes de minerais em es-tado natural, coletado 
em várias regiões do Brasil.
Santa Mônica - Bloco 1Q (1º andar) 
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa Mônica
Segunda a sexta, 8h30 as 11h30 e das 14h as 17h. 
34 3239-4229

ENG ROCKS AND MINERALS MUSEUM (MMR)
The museum holds a collection of fossils and species 
of minerals in their natural state, collected from 
different regions of Brazil. Campus Santa
Mônica - Building 1Q (1st floor)
Address: Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa 
Mônica

ESP  MUSEU DE MINERALESY ROCAS (MMR)
EL museu poseeun acervo compuesto de fósilesy 
espécimes de mineralesen estado natural, 
colectadoen várias regiones de Brasil.
Santa Mônica - Bloco 1Q (1º piso) 
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa Mônica
Lunes a Viernes 8h30 a las 11h30 ydae las14h a 
las 17h. 
34 3239-4229

Open froMonday to Friday from 8 am to 6 pm 
and the second Saturday of the month from 
4 pm to 8 pm.
34 3214-0068 

ESP  MUSEU MUNICIPAL
Museu histórico/antropológico que resgata 
elproceso de transformaciónsocio-cultural de 
lasociedad. Poseeun acervo de 1.500 piezas 
que retratanelcotidiano de losantepasados.
Pçlaza. Clarimundo Carneiro, 39 - Centro
Abierto de lunes a viernes de las 8h a las 
18h yel segundo sábado delmés de las 16ha 
las 20h
34 3214-0068
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AT.19 CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
CULTURA NEGRA (CRCN)
O Centro de Referência é uma das 
atividades desenvolvidas na Casa de 
Cultura Graça do Aché. Possui acervo 
composto de painéis, livros e documentos 
que tratam da história do “Congado de 
Uberlândia” e da tradição afro-religiosa.
Av. Cesário Crosara ,4.187 - Roosevelt 
Segunda a Sexta, 8h as 11h30 e das 13h30 
as 17h30.
34 3231-3454

ENG  BLACK CULTURE REFERENCE 
CENTER (CRCN)
The Reference Center is one of the activities 
developed by the Graça do Ache Culture 
House. It holds a collection of documents, 
panels and books which have registered 
the history of the typical dance, “Congado 
de Uberlândia” and the afro-religious 
tradition.
Address: Av. Cesário Crosara, 4.187 - 
Roosevelt.

ESP  CENTRO DE REFERÉNCIA DE LA 
CULTURA NEGRA (CRCN)
El Centro de Referénciaesuna de 
lasactividadesdesarrolladasenla Casa de 
Cultura Graciadel Aché. Posee acervo 
compuesto de paneles, librosy documentos 
que tratan de la história del “Congado de 
Uberlândia” y de latradicción afro-religiosa.
Av. Cesário Crosara ,4.187 - Roosevelt
Lunes a viernes, 8h a las 11h30 y de las 
13h30 a las 17h30.
34 3231-3454

AT.20  NÚCLEO DE PRESERVAÇÃO DA 
MEMÓRIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS
DE UBERLÂNDIA (NPM/HCU)
O NPM resgata, organiza e dá continuidade 
à preservação da memória do Hospital 
de Clínicas. Possui acervo de fotografias, 

AT.18 MUSEU DE CIÊNCIAS (DICA)
O Museu DICA – Diversão com Ciência e Arte 
desenvolve atividades de popularização da 
ciência com o intuito de desmistificar o saber 
cientifico de forma divertida e interativa. Possui 
acervo composto de brinquedos científicos e 
jogos com tema de ciências.
Campus Santa Mônica - Bloco 1X (2º andar) 
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa Mônica
Terça a sábado, das 10h as 18h
34 3239-4190 ramal 227

ENG  SCIENCE MUSEUM (DICA)
The DICA museum (“Fun with arts and sciences) 
develops activities with the intent to demystify 
scientific knowledge in an amusing and 
interactive way. The museum holds a collection 
of scientific toys and games. 
Campus Santa Mônica - Building 1X (2nd floor)
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa Mônica

ESP  MUSEU DE CIÊNCIAS (DICA)
El Museu DICA – Diversióncon Ciência y Arte 
desarrollaacividades de popularización de la 
ciência conelobjetivo de desmistificar elsaber 
cientifico de forma divertida e interactiva. 
Posee acervo compuestojuguetes científicos 
yjuegosque tienencomo tema laciéncias.
Campus Santa Mônica - Bloco 1X (2º piso) 
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa Mônica
Martes a sábado, de las 10h a las18h
34 3239-4190 ramal 227

documentos e equipamentos que ilustram a 
história da medicina. Hospital de Clínicas
Campus Umuarama - Saguão da entrada 
principal do Hospital 
Av. Pará, 1720 - Umuarama 
34 3218-2625

ENG  PRESERVATION CENTER FOR 
UBERLÂNDIA’S GENERAL HOSPITAL’S
MEMORIES (NPM/HCU)
The NPM Center collects, organizes and 
continues to preserve the memory of 
Uberlandia’s General Hospital. The center 
counts on a collection of photos, documents 
and equipment which illustrate the history 
of medicine. General Hospital: Campus 
Umuarama – Main entrance hospital lobby. 
Av. Para, 1720 – Umuarama

ESP  NÚCLEO DE PRESERVACIÓN DE LA 
MEMÓRIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE 
UBERLÂNDIA (NPM/HCU)
El NPM resgata, organiza y dácontinuidada 
lapreservación de la memóriadelHospital 
de Clínicas. Posee acervo de fotografias, 
documentos yequipamientos que ilustranla 
história de la medicina. Hospital de Clínicas
Campus Umuarama - zaguán de entrada 
principal del Hospital 
Av. Pará, 1720 - Umuarama 
34 3218-2625

AT.21  CAMARU
O Camaru - Centro de Amostra e Aprendizagem 
Rural de Uberlândia - está instalado em uma 
área de 315 mil metros quadrados, com 
capacidade para receber até 3.500 animais 
por amostra. É um parque de exposição 
agropecuária, cuja principal exposição 
acontece anualmente entre 31 de agosto a 7 
de setembro e reúne um público entre 300 e 
400 mil pessoas. O Camaru situa-se à Avenida 
Juracy Junqueira de Rezende, 100. 
34 3222-1000.

ENG  CAMARU
Camaru – Uberlandia’s Rural Center for 
Display and Learning – It’s situated in a 
315,000 square meter area, with capacity to 
receive up to 3,500 animals per exhibition. 
It’s an agriculture and cattle raising fair, 
which is held annually from August 31st to 
September 7th. It gathers a public of 300,000 
to 400,000 people. Camaru is located at 100, 
Juracy Junqueira de Rezende Avenue.  
34 3222 – 1000.

ESP  CAMARU
El Camaru - Centro de muestrayAprendizaje 
Rural de Uberlândia - está ubicadoenun área 
de 315 mil metros cuadrados, concapacidad 
para reciberhasta 3.500 animales por 
muestra.Esun parque de exposición 
agropecuária, cuya principal exposiciónocurre 
anualmente entre 31 de agosto a 7 de 
septiembrey reúne un público entre 300 y 
400 mil personas. ElCamaruestá ubicadoenla 
Avenida Juracy Junqueira de Rezende, 100. 
34 3222-1000.

AT.22  RESERVATÓRIO DA USINA DE 
MIRANDA
Situada na Represa de Miranda, a usina atrai 
turistas devido ao espetáculo proporcionado 
pela visão panorâmica do rio Araguari e 
o estrondoso barulho da força das águas 
projetadas pela usina, além do Parque dos 
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AT.23 COMPLEXO PARQUE DO SABIÁ
Uma das maiores áreas naturais urbanas 
do Brasil, o Complexo do Sabiá é ponto de 
referência turística em Uberlândia. Nos seus 
1.850.000 m² estão atrações que encantam 
as pessoas. Muita área verde, bosques, 
represas, lagos, pavilhão de piscicultura, 
zoológico, pistas de cooper e caminhadas, 
piscinas, campos de futebol, quadras 
poliesportivas e de areia, parque infantil, 
vários recantos contemplativos, entre 
outros espaços. A proposta de sua criação 
teve como principal objetivo proporcionar 
à comunidade mais simples um local para 
prática esportiva e atividades de lazer. 
O complexo possui o magnífico Estádio 
Municipal João Havelange (um dos mais 
bonitos e melhores do país), a Arena 
Sabiazinho e o Parque Aquático (em fase 
final de construção). Destaca-se também 
o Centro de Educação Ambiental, que visa 
divulgar a importância da preservação 
do meio ambiente. Construído em 1978 
pela Prefeitura de Uberlândia, o Complexo 
Parque do Sabiá é um local privilegiado 
e que encanta milhares de visitantes e 
turistas. 
Av. Anselmo Alves dos Santos, 600
Fone 34 3239-2444
Bairro Santa Mônica - Uberlândia - MG

ENG  COMPLEXO PARQUE DO SABIÁ
Uma das maiores áreas naturais urbanas 
do Brasil, o Complexo do Sabiá é ponto de 

AT.24  PARQUE SIQUIEROLLI
É uma unidade de conservação do meio 
ambiente que tem por objetivo trabalhar 
a educação e a consciência ambiental dos 
cidadãos. O parque possui 23,2 hectares e é um 
pedaço preservado do cerrado dentro da área 
urbana de Uberlândia.
Av. Nossa Senhora do Carmo, 707 - Jd. América
Aberto de terça a domingo das 8h às 17h30
Área Verde: sábado e domingo das 9h às 16h.
34 3212-1692

ENG  SIQUIEROLLI PARK   
This park is an environment preservation unit 
which has as its main objective to promote the 
environmental education and consciousness of 
the population. It has 23.2 hectares and is a 
little piece of the Cerrado preserved within the 
urban perimeter of Uberlandia.
Av. Nossa Senhora do Carmo, 707 – Jd. 
America.
Open Tuesday to Sunday from 9am to 4pm.
Green area: Saturday and Sunday from 9am 
to 4pm.
34 3212-1692

ESP  PARQUE SIQUIEROLLI
Esuna unidad de conservacióndelmedio 
ambiente que tiene por objetivo 
trabajarlaeducaciónylaconsciéncia ambiental de 
losciudadanos. El parque posee23,2 hectares 
yesum espacio preservado del cerrado dentro 
del área urbana de Uberlândia.
Av. Nossa Senhora do Carmo, 707 - Jd. América
Abierto de martes a domingo de las 8h a las 
17h30
Área Verde: sábado y domingo de las 9ha las 
16h.
34 3212-1692

referência turística em Uberlândia. Nos seus 
1.850.000 m² estão atrações que encantam as 
pessoas. Muita área verde, bosques, represas, 
lagos, pavilhão de piscicultura, zoológico, pistas 
de cooper e caminhadas, piscinas, campos 
de futebol, quadras poliesportivas e de areia, 
parque infantil, 
vários recantos contemplativos, entre outros 
espaços. A proposta de sua criação teve como 
principal objetivo proporcionar à comunidade 
mais simples um local para prática esportiva 
e atividades de lazer. O complexo possui o 
magnífico Estádio Municipal João Havelange 
(um dos mais bonitos e melhores do país), a 
Arena Sabiazinho e o Parque Aquático (em fase 
final de construção). Destaca-se também 

ESP  COMPLEJO PARQUE DEL SABIÁ
Una de lasmayores áreas naturales urbanas 
de Brasil, elComplejodel Sabiá espunto 
de referéncia turística en Uberlândia. 
Ensus 1.850.000 m² estánatracciones que 
lesencantana las personas. Muchaárea 
verde, bosques, represas, lagos, pabellón 
de piscicultura, zoológico, pistas de coopery 
caminatas, piscinas, campos de futebol, 
canchaspolideportivasy de arena, parque 
infantil, vários recantos contemplativos, 
entre otrosespacios. Lapropuesta de 
sucreacióntuvo como principal objetivo 
proporcionar a lacomunidad más simpleum 
sítio para prácticadeportivayactividades de ócio. 
Elcomplejoposeeel magnífico Estádio Municipal 
João Havelange (uno de los más bonitos 
ymejoresdel país), la Arena SabiazinhoyelParque 
Aquático (en fase final de construcción).
Se destacatambiénel Centro de Educación 
Ambiental, que visa divulgar laimportáncia de 
lapreservacióndelmedio ambiente. Construído 
en 1978 por laAlcaldíade Uberlândia, 
elComplejo Parque del Sabiá esunsítio 
privilegiado y que leencanta  a millares de 
visitantes y turistas. 

Dinossauros, cuja principal atração são as 
réplicas de dinossauros em tamanho real. 
60 km de asfalto pela BR - 452, em direção 
a Araxá, até 1,7 km após a ponte sobre o rio 
Claro; à esquerda, 14 km por estrada de terra 
até a entrada pela Unidade Ambiental. BR-
365, saída para Romaria e Patrocínio, Km 5.
Horário do Parque dos Dinossauros:
Quarta a domingo: 8h às 18h
34 3227-3131

ENG  MIRANDA HYDROELECTRIC POWER 
PLANT - DAM
This power house, which is situated on the 
Miranda Dam, attracts tourists who come 
to see the spectacular panoramic view of 
the Araguari River and the deafening roar of 
the water as it gushes out of the dam gates. 
Also to be enjoyed is the Dinosaur Park 
with its real size replicas. To get there one 
needs to travel 60 km along the asphalted 
highway BR-452 in the direction of Araxa 
and once over the Rio Claro Bridge, turn left 
after 1.7km. Continue for 14km along a dirt 
road until the entrance to the Environmental 
Unit. Highway BR- 365 towards Romaria and 
Patrocinio, km5.
Dinosaur Park is open from Wednesday to 
Sunday, from 8am to6pm.
34 3227- 3131

ESP  RESERVATÓRIO DE LA USINA DE 
MIRANDA
Ubicadaem la Represa de Miranda, la 
usina atrae turistas a causadelespectáculo 
proporcionado por lavisiónpanorámicadel 
rio Araguari yel estrondoso ruido de lafuerza 
de las águas proyectadas por la usina, 
ademásdel Parque de losDinosaurios, cuya 
principal atrcciónla BR - 452, endirección a 
Araxá, hasta 1,7 km despuésde lapuente 
sobre el rio Claro; a laesquierda, 14 km 
por carreterade tierrahastala entrada por 
laUnidad Ambiental. BR-365, salida para 
Romaria y Patrocínio, Km 5.
Horário del Parque de losDinosaurios:
Miércoles a domingo: 8h a las 18h
34 3227-3131
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AT.23 COMPLEXO PARQUE DO SABIÁ
Uma das maiores áreas naturais urbanas 
do Brasil, o Complexo do Sabiá é ponto de 
referência turística em Uberlândia. Nos seus 
1.850.000 m² estão atrações que encantam 
as pessoas. Muita área verde, bosques, 
represas, lagos, pavilhão de piscicultura, 
zoológico, pistas de cooper e caminhadas, 
piscinas, campos de futebol, quadras 
poliesportivas e de areia, parque infantil, 
vários recantos contemplativos, entre 
outros espaços. A proposta de sua criação 
teve como principal objetivo proporcionar 
à comunidade mais simples um local para 
prática esportiva e atividades de lazer. 
O complexo possui o magnífico Estádio 
Municipal João Havelange (um dos mais 
bonitos e melhores do país), a Arena 
Sabiazinho e o Parque Aquático (em fase 
final de construção). Destaca-se também 
o Centro de Educação Ambiental, que visa 
divulgar a importância da preservação 
do meio ambiente. Construído em 1978 
pela Prefeitura de Uberlândia, o Complexo 
Parque do Sabiá é um local privilegiado 
e que encanta milhares de visitantes e 
turistas. 
Av. Anselmo Alves dos Santos, 600
Fone 34 3239-2444
Bairro Santa Mônica - Uberlândia - MG

ENG  COMPLEXO PARQUE DO SABIÁ
Uma das maiores áreas naturais urbanas 
do Brasil, o Complexo do Sabiá é ponto de 

AT.24  PARQUE SIQUIEROLLI
É uma unidade de conservação do meio 
ambiente que tem por objetivo trabalhar 
a educação e a consciência ambiental dos 
cidadãos. O parque possui 23,2 hectares e é um 
pedaço preservado do cerrado dentro da área 
urbana de Uberlândia.
Av. Nossa Senhora do Carmo, 707 - Jd. América
Aberto de terça a domingo das 8h às 17h30
Área Verde: sábado e domingo das 9h às 16h.
34 3212-1692

ENG  SIQUIEROLLI PARK   
This park is an environment preservation unit 
which has as its main objective to promote the 
environmental education and consciousness of 
the population. It has 23.2 hectares and is a 
little piece of the Cerrado preserved within the 
urban perimeter of Uberlandia.
Av. Nossa Senhora do Carmo, 707 – Jd. 
America.
Open Tuesday to Sunday from 9am to 4pm.
Green area: Saturday and Sunday from 9am 
to 4pm.
34 3212-1692

ESP  PARQUE SIQUIEROLLI
Esuna unidad de conservacióndelmedio 
ambiente que tiene por objetivo 
trabajarlaeducaciónylaconsciéncia ambiental de 
losciudadanos. El parque posee23,2 hectares 
yesum espacio preservado del cerrado dentro 
del área urbana de Uberlândia.
Av. Nossa Senhora do Carmo, 707 - Jd. América
Abierto de martes a domingo de las 8h a las 
17h30
Área Verde: sábado y domingo de las 9ha las 
16h.
34 3212-1692

referência turística em Uberlândia. Nos seus 
1.850.000 m² estão atrações que encantam as 
pessoas. Muita área verde, bosques, represas, 
lagos, pavilhão de piscicultura, zoológico, pistas 
de cooper e caminhadas, piscinas, campos 
de futebol, quadras poliesportivas e de areia, 
parque infantil, 
vários recantos contemplativos, entre outros 
espaços. A proposta de sua criação teve como 
principal objetivo proporcionar à comunidade 
mais simples um local para prática esportiva 
e atividades de lazer. O complexo possui o 
magnífico Estádio Municipal João Havelange 
(um dos mais bonitos e melhores do país), a 
Arena Sabiazinho e o Parque Aquático (em fase 
final de construção). Destaca-se também 

ESP  COMPLEJO PARQUE DEL SABIÁ
Una de lasmayores áreas naturales urbanas 
de Brasil, elComplejodel Sabiá espunto 
de referéncia turística en Uberlândia. 
Ensus 1.850.000 m² estánatracciones que 
lesencantana las personas. Muchaárea 
verde, bosques, represas, lagos, pabellón 
de piscicultura, zoológico, pistas de coopery 
caminatas, piscinas, campos de futebol, 
canchaspolideportivasy de arena, parque 
infantil, vários recantos contemplativos, 
entre otrosespacios. Lapropuesta de 
sucreacióntuvo como principal objetivo 
proporcionar a lacomunidad más simpleum 
sítio para prácticadeportivayactividades de ócio. 
Elcomplejoposeeel magnífico Estádio Municipal 
João Havelange (uno de los más bonitos 
ymejoresdel país), la Arena SabiazinhoyelParque 
Aquático (en fase final de construcción).
Se destacatambiénel Centro de Educación 
Ambiental, que visa divulgar laimportáncia de 
lapreservacióndelmedio ambiente. Construído 
en 1978 por laAlcaldíade Uberlândia, 
elComplejo Parque del Sabiá esunsítio 
privilegiado y que leencanta  a millares de 
visitantes y turistas. 

Dinossauros, cuja principal atração são as 
réplicas de dinossauros em tamanho real. 
60 km de asfalto pela BR - 452, em direção 
a Araxá, até 1,7 km após a ponte sobre o rio 
Claro; à esquerda, 14 km por estrada de terra 
até a entrada pela Unidade Ambiental. BR-
365, saída para Romaria e Patrocínio, Km 5.
Horário do Parque dos Dinossauros:
Quarta a domingo: 8h às 18h
34 3227-3131

ENG  MIRANDA HYDROELECTRIC POWER 
PLANT - DAM
This power house, which is situated on the 
Miranda Dam, attracts tourists who come 
to see the spectacular panoramic view of 
the Araguari River and the deafening roar of 
the water as it gushes out of the dam gates. 
Also to be enjoyed is the Dinosaur Park 
with its real size replicas. To get there one 
needs to travel 60 km along the asphalted 
highway BR-452 in the direction of Araxa 
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after 1.7km. Continue for 14km along a dirt 
road until the entrance to the Environmental 
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34 3227- 3131

ESP  RESERVATÓRIO DE LA USINA DE 
MIRANDA
Ubicadaem la Represa de Miranda, la 
usina atrae turistas a causadelespectáculo 
proporcionado por lavisiónpanorámicadel 
rio Araguari yel estrondoso ruido de lafuerza 
de las águas proyectadas por la usina, 
ademásdel Parque de losDinosaurios, cuya 
principal atrcciónla BR - 452, endirección a 
Araxá, hasta 1,7 km despuésde lapuente 
sobre el rio Claro; a laesquierda, 14 km 
por carreterade tierrahastala entrada por 
laUnidad Ambiental. BR-365, salida para 
Romaria y Patrocínio, Km 5.
Horário del Parque de losDinosaurios:
Miércoles a domingo: 8h a las 18h
34 3227-3131
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Communication
Comunicación

Comunicação

A comunicação em Uberlândia acompanhou o crescimento da cidade, hoje com 127 anos. A 
cidade é referência regional em produtos e serviços deste setor, onde podemos encontrar filiais 
dos veículos mais importantes para a comunicação brasileira.
Instalados em Uberlândia estão afiliadas da Rede Globo (TV Integração), Rede Record (TV 
Paranaíba), SBT (TV Vitoriosa) e Band (Band Triângulo), além da TV Universitária, que funciona 
na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), e canais locais transmitidos pela TV fechada. Em 
rádios, tanto na frequência AM ou na FM, as opções não faltam. Rádio Globo Cultura, Cultura 
FM, Paranaiba, Educadora Jovem Pan, Vitoriosa, América e Universitária, por exemplo, levam, 
diariamente, informações, entretenimento e música de qualidade aos mais de 700 mil habitantes. 
Além disso, a cidade pode contar com o tradicional jornal diário Correio de Uberlândia e o semanal 
Gazeta de Uberlândia e com revistas que abordam assuntos ligados a entretenimento, negócios, 
cultura, moda, gastronomia, agronegócios e saúde, a exemplo da Cult, Mercado, Negócios, Perfil 
Médico, Glass, Inthegra e InteRural.
Na publicidade, Uberlândia conta com empresas que colecionam importantes prêmios do setor 
e desenvolvem trabalhos com a mesma qualidade de grandes grupos que atuam nas capitais.
 
ENG  Communication in Uberlândia has accompanied the growth of the city, which is now 127 
years old. The city is a regional reference for products and services in this sector, where we can 
find branches of the most important vehicles for Brazilian communicating.
Affiliates of Rede Globo (Integration TV), Rede Record (Paranaíba TV), SBT (Victorious TV) and 
Band (Band Triângulo) are installed in Uberlândia, as well as the University TV, which works out 
of the Federal University of Uberlândia (UF ) and local channels broadcasting on pay TV. On radio 
options abound, be they on AM or FM frequencies. Radio Globo Cultura, Cultura FM, Paranaiba, 
Educadora Jovem Pan, Vitoriosa, América and Universitária, for example, bring information, 
entertainment and quality music to more than 700,000 inhabitants, on a daily basis. In addition, 
the city can also count on the traditional daily newspaper Correio de Uberlândia and the weekly 
Gazeta de Uberlândia and magazines which deal with topics related to entertainment, business, 
culture, fashion, food, agribusiness and health, an example of which are Cult, Mercado, Negócios, 
Perfil Médico, Glass, Inthegra and InteRural.
In advertising, Uberlândia has companies which collect important awards in the sector and 
develop work with the same quality as that of the large groups working in the state capitals.

ESP La comunicación en Uberlândia acompañó el crecimiento de la ciudad, hoy con 127 años. 
La ciudad es referéncia regional en productos y servicios de este sector, donde podemos encontrar 
sucursales de los veículos más importantes para la comunicación brasileña.
Instalados en Uberlândia están afiliadas de la “Rede Globo (TV Integração), Rede Record (TV 
Paranaíba), SBT (TV Vitoriosa) y Band (Band Triángulo)”, además de la TV Universitária, que 
funciona en la Universidad Federal de Uberlândia (UFU), y canales locales transmitidos por la 
TV cerrada. En rádios, tanto en la frecuéncia AM o en la FM, las opciones no faltan. Rádio Globo 
Cultura, Cultura FM, Paranaiba, Educadora Joven Pan, Vitoriosa, América y Universitária, por 
ejemplo, llevan, diariamente, informaciones, entretenimiento y música de calidad a los más de 
700 mil habitantes. Además, la ciudad puede contar con el tradicional periódico diário “Correio de 
Uberlândia” y el semanal “Gazeta de Uberlândia” y con revistas que abordan asuntos referentes 
a entretenimiento, negócios, cultura, moda, gastronomia, agronegócios y salud, a ejemplo de la 
“Cult, Mercado, Negócios, Perfil Médico, Glass, Inthegra y InteRural.”
En la publicidad, Uberlândia cuenta con empresas que coleccionan importantes prémios del sector 
y desarrollan trabajos con la misma calidad de grandes grupos que actuan en las capitales.
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Logistics
Logística

Logística

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 600km, mais de 80 milhões de consumidores, o que trouxe para a cidade grandes 
empresas, tanto do ramo 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.

ENG  In 2010 Uberlandia received the Manaus Free Zone Trading Post, consolidating the title of 
“National Capital for Logistics” that the city has already held. Uberlândia’s strategic location, with 
over 80 million consumers within a radius of 600km, has brought major businesses to the city, be 
they in the wholesale or distributor sector.
At the heart of Brazil, Uberlândia is also stands out for its products and services supplying the 
whole country, the Mercosur and the world. The city also has logistics linked to the major airports, 
seaports, waterways ports, railways and highways of the country, with the products and services 
leaving the city having easy access to the rest of Brazil.

ESP Uberlândia ganó, en 2010, el Entrepuesto de la Zona Franca de Manaus, consolidando el 
título de “Capital Nacional da Logística” que la ciudad ya sustentaba. Su ubicación estratégica, 
posee en un rayo de 600km, más de 80 millones de consumidores, lo que trajo para la ciudad 
grandes empresas, tanto del ramo mayorista, como distribuidor.
En el  corazón de Brasil, Uberlândia es diferencial también con productos y servicios abasteciendo 
todas las regiones del país, Mercosul y mundo, contando también con una logística interligada a 
importantes aeropuertos, puertos marítimos, puertos hidroviários, ferrocarril y autovías del país, 
los productos y servicios que salen de la ciudad tiene fácil desague para el resto de Brasil.
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A localização estratégica 
de Uberlândia otimiza 
a logística de sua 
estrutura.
The strategic location of 
Uberlandia optimizes the 
logistics of its structure.
La ubicación estratégica 
de Uberlândia optimiza la 
estructura logístic.
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Accessibility
Accesibilidad

Acessibilidade

Referência nacional em acessibilidade, Uberlândia conta com 100% da frota de ônibus adaptada 
e acessível para deficientes. O município está, atualmente, entre as cidades de médio porte no 
país com o maior índice de acessibilidade, devido às políticas desenvolvidas nesse sentido em 
escolas, no transporte por ônibus e vans, prédios públicos e escolas municipais, Unidades de 
Atendimento Integrado (UAIs) e no corredor de transportes da avenida João Naves de Ávila. Em 
seus terminais de ônibus, podemos encontrar rampas de acesso e ou elevadores, além de sinais 
sonoros para deficientes visuais.
Desde 2002, a cidade promove a cultura de acessibilidade, e por isso criou o Conselho Municipal 
da Pessoa Portadora de Deficiência (Compod), que protege e garante os direitos das pessoas com 
deficiência. E, em 2010, foi criada a Superintendência da Pessoa com Deficiência e Mobilidade 
Urbana, responsável por traçar políticas públicas de atenção às pessoas com deficiência.

ENGUberlândia, which is considered as a national benchmark in accessibility, has 100% of 
its bus fleet adapted and accessible by disabled people. The municipality is currently among 
the medium-sized cities in the country with the highest level of accessibility, due to policies 
geared to this end in schools, bus and van transportation, public buildings and municipal schools, 
Integrated Care Units (UAI’s) and in the transport corridor on Avenida João Naves de Ávila. In 
Uberlândia’s bus terminals, one can find access ramps and or lifts, as well as audible signals for 
people with impaired vision.
Since 2002, the city of Uberlândia has been promoting a culture of accessibility, and to this end 
has created the Municipal Council of Persons with Disabilities (Compod), which protects and 
guarantees the rights of those concerned. And, in 2010, the Superintendence of Persons with 
Disabilities and Urban Mobility was created, being responsible for policymaking of public bodies 
as regards to people with disabilities.

ESP Referencia nacional en accesibilidad, Uberlândia cuenta con 100% de la flota de autobús 
adaptada y accesíble para minusválidos. La ciudad está, actualmente, entre las ciudades de médio 
porte en el país con el más grande índice de accesibilidad, a causa  de las políticas desarrolladas 
en este sentido en escuelas, en el transporte en autobús y furgonetas, edifícios públicos y escuelas 
municipales, Unidades de Atendimiento Integrado (UAIs) y en el corredor de transportes de la 
avenida João Naves de Ávila. En sus terminales de autobuses, podemos encontrar rampas de 
acceso y o ascensores, además de señales sonoros para discapacitados visuales.
Desde 2002, la ciudad promueve la cultura de accesibilidad, y por ello creó el Consejo Municipal 
de la Persona Portadora de minusvalia (Compod), que protege y garantiza los direchos de las 
personas con minusvalia. Y, en 2010, fue creada la Superintendéncia de la Persona con Minusvalia 
y Mobilidad Urbana, responsable por trazar políticas públicas de atención a las personas con 
minusvalia.
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Sanitation
Saneamiento

Saneamento

Uberlândia está em 1º no ranking de saneamento das 100 maiores cidades do país, o que 
movimentou nosso município. Pelo fato de a cidade já contar com um Plano de Saneamento 
Básico, que aborda abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos, além de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, em 2013, foi 
reconhecida segundo levantamento feito pelo Instituto Trata Brasil.
A cidade conta com os serviços do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto), que há 46 
anos realiza um importante trabalho de tratamento da água e esgoto municipal.

ENG   Uberlândia is number one in the sanitation ranking of the 100 largest cities, a fact that 
has driven our municipality. As the city already has a Sanitation Plan, which deals with water 
supply, sewage and urban cleaning and solid waste management, as well as the drainage and 
management of urban storm water, this fact was recognized according to a survey by Trata Brazil 
Institute in 2013.
The city has the services of DMAE (Municipal Department of Water and Sewerage), which for 
46 years has being carrying out the important work of water and municipal sewage treatment.

ESP  Uberlândia está en  1º en el ranking de saneamiento de las 100 mayores ciudades del país, 
lo que movió nuestro município. Por el hecho de la ciudad ya contar con un Plan de Saneamiento 
Básico, que aborda abastecimiento de água, esgotamiento público y limpieza urbana y manejo 
de resíduos sólidos, además de drenage y manejo de águas pluviales urbanas, en 2013, fue 
reconocida según levantamiento hecho por el Instituto Trata Brasil.
La ciudad cuenta con los servicios del Dmae (Departamento Municipal de Água y alcantarrilla), 
que hace 46 años realiza un importante trabajo de tratamiento del água y alcantarrilla comarcal.

Cachoeira de Sucupira, um dos 
cartões postais de Uberlândia, 
que é a 1ª no ranking das 100 
maiores cidades brasileiras.
Sucupira Waterfall, one of the 
postcards of Uberlandia, which is 
number 1 in ranking of the 100 
largest Brazilian cities.
Cascada Sucupira, una de las 
postales de Uberlândia, que 
es el primero en el rankin 100 
ciudades más grandes del país.
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Acessibilidade
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personas con minusvalia. Y, en 2010, fue creada la Superintendéncia de la Persona con Minusvalia 
y Mobilidad Urbana, responsable por trazar políticas públicas de atención a las personas con 
minusvalia.
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Sanitation
Saneamiento

Saneamento

Uberlândia está em 1º no ranking de saneamento das 100 maiores cidades do país, o que 
movimentou nosso município. Pelo fato de a cidade já contar com um Plano de Saneamento 
Básico, que aborda abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos, além de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, em 2013, foi 
reconhecida segundo levantamento feito pelo Instituto Trata Brasil.
A cidade conta com os serviços do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto), que há 46 
anos realiza um importante trabalho de tratamento da água e esgoto municipal.

ENG   Uberlândia is number one in the sanitation ranking of the 100 largest cities, a fact that 
has driven our municipality. As the city already has a Sanitation Plan, which deals with water 
supply, sewage and urban cleaning and solid waste management, as well as the drainage and 
management of urban storm water, this fact was recognized according to a survey by Trata Brazil 
Institute in 2013.
The city has the services of DMAE (Municipal Department of Water and Sewerage), which for 
46 years has being carrying out the important work of water and municipal sewage treatment.

ESP  Uberlândia está en  1º en el ranking de saneamiento de las 100 mayores ciudades del país, 
lo que movió nuestro município. Por el hecho de la ciudad ya contar con un Plan de Saneamiento 
Básico, que aborda abastecimiento de água, esgotamiento público y limpieza urbana y manejo 
de resíduos sólidos, además de drenage y manejo de águas pluviales urbanas, en 2013, fue 
reconocida según levantamiento hecho por el Instituto Trata Brasil.
La ciudad cuenta con los servicios del Dmae (Departamento Municipal de Água y alcantarrilla), 
que hace 46 años realiza un importante trabajo de tratamiento del água y alcantarrilla comarcal.

Cachoeira de Sucupira, um dos 
cartões postais de Uberlândia, 
que é a 1ª no ranking das 100 
maiores cidades brasileiras.
Sucupira Waterfall, one of the 
postcards of Uberlandia, which is 
number 1 in ranking of the 100 
largest Brazilian cities.
Cascada Sucupira, una de las 
postales de Uberlândia, que 
es el primero en el rankin 100 
ciudades más grandes del país.
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Health
Salud

Saúde

Com um sistema integrado e excelência em atendimento, a rede municipal de saúde disponibiliza 
82 unidades de atendimento à saúde, sendo 68 na zona urbana, distribuídas entre os setores 
central, leste, norte, oeste e sul e seis na zona rural. As Unidades de Atendimento Integrado 
(UAIs), localizadas em oito bairros da cidade, oferecem atendimento ambulatorial na Atenção 
Básica, das 7h às 22h, e Pronto Atendimento, 24 horas por dia, todos os dias da semana. 
Na cidade também funciona o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-
UFU), que é referência em atendimentos de média e alta complexidade no Triângulo Mineiro 
e Alto Paranaíba e o mais recente Hospital Municipal. O Hospital do Câncer, que funciona em 
parceria com a UFU e a Fundação de Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu) é outra 
instituição de saúde, especializada no tratamento do câncer, que presta atendimento 100% por 
meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Além disso, a cidade conta com uma ampla e eficiente rede privada, cujo hospitais são referência 
em atendimento em toda a região. Alguns deles são especializados, como em doenças do 
coração, olhos, ortopédicas, entre outras.

ENG   With a service system that is both integrated and excellent, the municipal health network 
has 82 health care units, 68 in the urban area, distributed among the central, east, north, west 
and south sectors and six in the countryside. Units of Integrated Care (UAI’s), located in eight 
neighborhoods of the city, offering outpatient Primary Care from 7am to 22pm, and Emergency 
Department 24 hours a day, every day of the week.
The city also operates the Clinical Hospital of the Federal University of Uberlândia (HC - UFU), 
which is a reference in care of medium and high complexity in the Triangulo Mineiro and Alto 
Parnaíba. The Cancer Hospital, which works in partnership with the UFU and the Foundation for 
Assistance Study and Research of Uberlândia (Faepu) is another health institution, specializing in 
the treatment of cancer, offering services 100 % through the Unified Health System (SUS).
In addition, Uberlândia has an extensive and efficient network of private hospitals which are 
benchmarks in service throughout the region. Some of them are specialized, in such areas as in 
diseases of the heart, eyes, orthopedic, among others.

ESP  Con un sistema integrado y exceléncia en atendimiento, la red municipal de salud 
disponibiliza 82 unidades de atendimiento a la salud, siendo 68 en la zona urbana, distribuídas 
entre los sectores central, leste, norte, oeste y sur y seis en la zona rural. Las Unidades de 
Atendimiento Integrado (UAIs), ubicadas en ocho barrios de la ciudad, ofrecen atendimiento 
ambulatorial en la Atención Básica, de las 7h a las 22h, y Listo Atendimiento, 24 horas por dia, 
todos los días de la semana. 
En la ciudad también funciona el Hospital de Clínicas de la Universidad Federal de Uberlândia 
(HC-UFU), que es referéncia en atendimientos de média y alta complejidad en el Triângulo Minero 
y Alto Paranaíba. El Hospital del Cáncer, que funciona en parceria con la UFU y la Fundación de 
Asisténcia Estudio y Pesquisa de Uberlândia (Faepu) es otra institución de salud, especializada 
en el tratamiento del cáncer, que presta atendimiento 100% por medio del Sistema Único de 
Salud (SUS).
Además la ciudad cuenta con una amplia y eficiente red privada, cuyos hospitales son referéncia 
en atendimiento en toda la región. Algunos de ellos son especializados, como en enfermedades 
del corazón, ojos, ortopédicas, entre otras.

Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro
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Educación

Educação

Mais de 320 escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio constituem a rede 
de educação de Uberlândia. Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, a 
cidade possui na rede municipal, nas zonas urbana e rural, cerca de 60 mil alunos nos três níveis 
de escolaridade.
A educação municipal já rendeu prêmios para a cidade. Em 2007 e 2008, a ONG Ação Fome Zero 
concedeu à Prefeitura de Uberlândia o Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, reconhecendo 
a alimentação escolar municipal como uma das melhores do Brasil. Além disso, todos os anos, 
os alunos da rede municipal recebem uniforme, material escolar e mochila para o ano letivo. No 
ensino superior, são mais de 50 mil alunos cursando graduação e pós-graduação. 
A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) é referência no ensino superior federal, com 
mais de 17 mil alunos em suas mais de 30 áreas de especialização. A estrutura acadêmica da 
Universidade está organizada em 28 Unidades Acadêmicas (Faculdades e Institutos) nas áreas 
de Ciências Biomédicas, de Ciências Exatas e de Ciências Humanas e Artes. Outras faculdades 
privadas completam o leque de oportunidades que Uberlândia oferece para cursos que formam 
profissionais e tornam a cidade um polo de inteligência.

ESP Más de 320 escuelas de educación infantil, enseño fundamental y enseño médio constituen 
la red de educación de Uberlândia. De acuerdo a  la Secretaria del Estado de Educación de Minas 
Gerais, la ciudad posee en la red municipal, en las zonas urbana y rural, cerca de 60 mil alumnos 
en los trés níveles de escolaridad.
La educación municipal ya rendió prémios para la ciudad. En 2007 y 2008, la ONG Acción Hambre 
Zero concedió a la Alcaldia  de Uberlândia el Prémio Gestor Eficiente de la Merienda Escolar, 
reconociendo la alimentación escolar municipal como una de las mejores de Brasil. Además, todos 
los años, los alumnos de la red municipal reciben uniforme, material escolar y mochila para el 
año escolar. En la enseñanza a nível superior, son más de 50 mil alumnos cursando graduación 
y pós-graduación. 
La Universidad Federal de Uberlândia (UFU) es referéncia en el enseño superior federal, con más 
de 17 mil alumnos en sus más de 30 áreas de especialización. La estructura académica de la 
Universidad está organizada en 28 Unidades Académicas (Faculdades e Institutos) en las áreas 
de Ciéncias Biomédicas, de Ciéncias Exatas y de Ciéncias Humanas y Artes. Otras faculdades 
privadas completan el abanico de oportunidades que Uberlândia ofrece en cursos que forman 
profesionales y vuelven la ciudad en un polo de inteligéncia.

ENG  The Uberlândia education network is made up of more than 320 preschools, elementary 
and high schools. According to the State Department for Education of Minas Gerais, the city of 
Uberlândia has in its municipal network, be it urban or rural, nearly 60 thousand students enrolled 
in all three grade levels.
Municipal education has earned awards for the city. In 2007 and 2008, the NGO Ação Fome Zero 
granted the Municipality of Uberlândia the Efficient Manager Award for School Meals recognizing 
the city’s school feeding program as one of the best in Brazil. In addition, every year, students in 
the municipal school framework receive uniforms, school material and backpack for the school 
year. In higher education, there are over 50,000 students enrolled in undergraduate and graduate 
programs. 
The Federal University of Uberlândia (UFU) is a reference in higher education on a federal level, 
with more than 17,000 students in its more than 30 areas of specialization. The academic 
structure of the University is organized into 28 Academic Units (Faculties and Institutes) in the 
areas of Biomedical Sciences, Exact Sciences and Humanities and Arts. Other private colleges 
complete the range of opportunities that Uberlândia offers as to courses that train professionals 
and make the city a center of intelligence.

Uberlandia é hoje 
um polo educacional 
de referência para 
todo o país.
Today Uberlandia is 
am educational center 
of reference  for all 
the country.
Uberlândia es ahora 
un centro educativo 
de referencia para 
todo el país.
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Com um sistema integrado e excelência em atendimento, a rede municipal de saúde disponibiliza 
82 unidades de atendimento à saúde, sendo 68 na zona urbana, distribuídas entre os setores 
central, leste, norte, oeste e sul e seis na zona rural. As Unidades de Atendimento Integrado 
(UAIs), localizadas em oito bairros da cidade, oferecem atendimento ambulatorial na Atenção 
Básica, das 7h às 22h, e Pronto Atendimento, 24 horas por dia, todos os dias da semana. 
Na cidade também funciona o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-
UFU), que é referência em atendimentos de média e alta complexidade no Triângulo Mineiro 
e Alto Paranaíba e o mais recente Hospital Municipal. O Hospital do Câncer, que funciona em 
parceria com a UFU e a Fundação de Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu) é outra 
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meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
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coração, olhos, ortopédicas, entre outras.

ENG   With a service system that is both integrated and excellent, the municipal health network 
has 82 health care units, 68 in the urban area, distributed among the central, east, north, west 
and south sectors and six in the countryside. Units of Integrated Care (UAI’s), located in eight 
neighborhoods of the city, offering outpatient Primary Care from 7am to 22pm, and Emergency 
Department 24 hours a day, every day of the week.
The city also operates the Clinical Hospital of the Federal University of Uberlândia (HC - UFU), 
which is a reference in care of medium and high complexity in the Triangulo Mineiro and Alto 
Parnaíba. The Cancer Hospital, which works in partnership with the UFU and the Foundation for 
Assistance Study and Research of Uberlândia (Faepu) is another health institution, specializing in 
the treatment of cancer, offering services 100 % through the Unified Health System (SUS).
In addition, Uberlândia has an extensive and efficient network of private hospitals which are 
benchmarks in service throughout the region. Some of them are specialized, in such areas as in 
diseases of the heart, eyes, orthopedic, among others.

ESP  Con un sistema integrado y exceléncia en atendimiento, la red municipal de salud 
disponibiliza 82 unidades de atendimiento a la salud, siendo 68 en la zona urbana, distribuídas 
entre los sectores central, leste, norte, oeste y sur y seis en la zona rural. Las Unidades de 
Atendimiento Integrado (UAIs), ubicadas en ocho barrios de la ciudad, ofrecen atendimiento 
ambulatorial en la Atención Básica, de las 7h a las 22h, y Listo Atendimiento, 24 horas por dia, 
todos los días de la semana. 
En la ciudad también funciona el Hospital de Clínicas de la Universidad Federal de Uberlândia 
(HC-UFU), que es referéncia en atendimientos de média y alta complejidad en el Triângulo Minero 
y Alto Paranaíba. El Hospital del Cáncer, que funciona en parceria con la UFU y la Fundación de 
Asisténcia Estudio y Pesquisa de Uberlândia (Faepu) es otra institución de salud, especializada 
en el tratamiento del cáncer, que presta atendimiento 100% por medio del Sistema Único de 
Salud (SUS).
Además la ciudad cuenta con una amplia y eficiente red privada, cuyos hospitales son referéncia 
en atendimiento en toda la región. Algunos de ellos son especializados, como en enfermedades 
del corazón, ojos, ortopédicas, entre otras.

Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro
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Educação

Mais de 320 escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio constituem a rede 
de educação de Uberlândia. Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, a 
cidade possui na rede municipal, nas zonas urbana e rural, cerca de 60 mil alunos nos três níveis 
de escolaridade.
A educação municipal já rendeu prêmios para a cidade. Em 2007 e 2008, a ONG Ação Fome Zero 
concedeu à Prefeitura de Uberlândia o Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, reconhecendo 
a alimentação escolar municipal como uma das melhores do Brasil. Além disso, todos os anos, 
os alunos da rede municipal recebem uniforme, material escolar e mochila para o ano letivo. No 
ensino superior, são mais de 50 mil alunos cursando graduação e pós-graduação. 
A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) é referência no ensino superior federal, com 
mais de 17 mil alunos em suas mais de 30 áreas de especialização. A estrutura acadêmica da 
Universidade está organizada em 28 Unidades Acadêmicas (Faculdades e Institutos) nas áreas 
de Ciências Biomédicas, de Ciências Exatas e de Ciências Humanas e Artes. Outras faculdades 
privadas completam o leque de oportunidades que Uberlândia oferece para cursos que formam 
profissionais e tornam a cidade um polo de inteligência.

ESP Más de 320 escuelas de educación infantil, enseño fundamental y enseño médio constituen 
la red de educación de Uberlândia. De acuerdo a  la Secretaria del Estado de Educación de Minas 
Gerais, la ciudad posee en la red municipal, en las zonas urbana y rural, cerca de 60 mil alumnos 
en los trés níveles de escolaridad.
La educación municipal ya rendió prémios para la ciudad. En 2007 y 2008, la ONG Acción Hambre 
Zero concedió a la Alcaldia  de Uberlândia el Prémio Gestor Eficiente de la Merienda Escolar, 
reconociendo la alimentación escolar municipal como una de las mejores de Brasil. Además, todos 
los años, los alumnos de la red municipal reciben uniforme, material escolar y mochila para el 
año escolar. En la enseñanza a nível superior, son más de 50 mil alumnos cursando graduación 
y pós-graduación. 
La Universidad Federal de Uberlândia (UFU) es referéncia en el enseño superior federal, con más 
de 17 mil alumnos en sus más de 30 áreas de especialización. La estructura académica de la 
Universidad está organizada en 28 Unidades Académicas (Faculdades e Institutos) en las áreas 
de Ciéncias Biomédicas, de Ciéncias Exatas y de Ciéncias Humanas y Artes. Otras faculdades 
privadas completan el abanico de oportunidades que Uberlândia ofrece en cursos que forman 
profesionales y vuelven la ciudad en un polo de inteligéncia.

ENG  The Uberlândia education network is made up of more than 320 preschools, elementary 
and high schools. According to the State Department for Education of Minas Gerais, the city of 
Uberlândia has in its municipal network, be it urban or rural, nearly 60 thousand students enrolled 
in all three grade levels.
Municipal education has earned awards for the city. In 2007 and 2008, the NGO Ação Fome Zero 
granted the Municipality of Uberlândia the Efficient Manager Award for School Meals recognizing 
the city’s school feeding program as one of the best in Brazil. In addition, every year, students in 
the municipal school framework receive uniforms, school material and backpack for the school 
year. In higher education, there are over 50,000 students enrolled in undergraduate and graduate 
programs. 
The Federal University of Uberlândia (UFU) is a reference in higher education on a federal level, 
with more than 17,000 students in its more than 30 areas of specialization. The academic 
structure of the University is organized into 28 Academic Units (Faculties and Institutes) in the 
areas of Biomedical Sciences, Exact Sciences and Humanities and Arts. Other private colleges 
complete the range of opportunities that Uberlândia offers as to courses that train professionals 
and make the city a center of intelligence.

Uberlandia é hoje 
um polo educacional 
de referência para 
todo o país.
Today Uberlandia is 
am educational center 
of reference  for all 
the country.
Uberlândia es ahora 
un centro educativo 
de referencia para 
todo el país.
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HOTÉIS
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Hotels
Hotelaria

Hotelaria
O turismo é hoje um campo de investimento que vem ganhando uma importância cada vez maior 
no contexto do desenvolvimento socioeconômico. Pensando nisso, Uberlândia conta hoje com  
quase três mil unidades habitacionais e ainda mais de cinco mil leitos em diversas categorias, 
sendo considerada hoje o segundo maior parque hoteleiro de Minas Gerais.
Com grande parte de seus estabelecimentos hoteleiros com alto padrão, os turistas poderão 
encontrar hotéis equipados com internet, espaço para convenções, business center, academias, 
restaurantes e lazer.

ENG  Tourism is nowadays a fi eld of investment which is gaining increasing importance in the 
context of socioeconomic development. Thinking of this, Uberlândia now has more than three 
thousand housing units and more than fi ve thousand bedrooms in various categories, being 
considered the second largest hotel center in Minas Gerais today.
With most of its hotel establishments of high standard, tourists can fi nd hotels equipped with 
internet, convention space, business center, fi tness centers, restaurants and entertainment.

ESP El turismo es hoy un campo de investimiento que viene ganando una importancia cada vez 
mayor en el contexto del desarrollo socioeconómico. Pensando en esto, Uberlândia cuenta hoy 
con más de trés mil unidades habitacionales y aún más de cinco mil lechos en diversas categorias, 
siendo considerada hoy el segundo mayor parque hotelero de Minas Gerais.
Con gran parte de sus establecimientos hoteleros con alto padrón, los turistas podrán encontrar 
hoteles equipados con internet, espacio para convenciones, business center, gimnásios, restaurantes 
y ocio.
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Atendimento diferenciado e conforto
 você encontra aqui.

Sua melhor opção em Uberlândia

34 3212-5020
Av. Brasil, 2960 - Bairro Brasil 
Uberlândia/MG
www.paratihotel.com.br
reservas@paratihotel.com.br
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34 3253 6500
www.portobellopalace.com.br

portobello@portobellopalace.com.br
Av. João Naves de Ávila, 3686 - Santa Mônica - Uberlândia - MG

Hotéis | Hotels| Hoteles



48

Atendimento diferenciado e conforto
 você encontra aqui.

Sua melhor opção em Uberlândia

34 3212-5020
Av. Brasil, 2960 - Bairro Brasil 
Uberlândia/MG
www.paratihotel.com.br
reservas@paratihotel.com.br

Associado

UCVB
Hotéis | Hotels| Hoteles

49

Associado

UCVB

34 3253 6500
www.portobellopalace.com.br

portobello@portobellopalace.com.br
Av. João Naves de Ávila, 3686 - Santa Mônica - Uberlândia - MG

Hotéis | Hotels| Hoteles



50

Hotéis | Hotels| Hoteles
Associado

UCVB

Hospedagem com Conforto, Qualidade 
e Bom Preço em ótima Localização.

34 3225 9200
comercial@villalbahoteis.com.br

www.villalbahoteis.com.br

Av. Rondon Pacheco, 4651
EM FRENTE O CENTER SHOPPING

Uberlândia - MG
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Moda

Moda

Com lojas diversas que atendem desde o público A/B, até o público D/E, Uberlândia se destaca 
como polo regional da moda.
Além de possuir diversos estilistas renomados naturais daqui, a cidade conta com três shoppings 
centers e um mix de mais de mil lojas para atender a demanda regional. Locais como o centro 
da cidade e o bairro Fundinho, são considerados importantes locais de compra, oferecendo uma 
diversidade completa para atender a todos os gostos e também todos os bolsos.

ESP Con tiendas diversas que atienden desde el público A/B, hasta el público D/E, Uberlândia 
se destaca como polo regional de moda.
Además de poseer diversos estilistas renomados naturales de aqui, la ciudad cuenta con trés 
centros comerciales y un mix de más de mil tiendas para atender a demanda regional. Locales 
como el centro de la ciudad y el barrio “Fundinho”, son considerados importantes locales de 
compra, ofreciendo una diversidad completa para atender a todos los gustos y también todos 
los bolsillos.

ENGWith numerous shops serving the public be they A/B or D/E, Uberlândia stands out as a 
regional fashion center.
Besides having various renowned native stylists, the city has three malls and a mix of over a 
thousand stores to meet regional demand. Places like downtown and the Fundinho neighborhood 
are considered as important shopping areas, offering a complete range to suit all tastes and all 
pockets.

AT.03  Centro de 
Fiação e Tecelagem, 
tradição em peças 
artesanais que 
encantam os turistas.
Spinning and Weaving 
center, tradition in 
handmade articles which 
enchant tourists.
Spinning y Weaving 
Centre, tradición en piezas 
artesanales que encantan 
a los turistas
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Hotéis | Hotels| Hoteles
Associado

UCVB

Hospedagem com Conforto, Qualidade 
e Bom Preço em ótima Localização.

34 3225 9200
comercial@villalbahoteis.com.br

www.villalbahoteis.com.br

Av. Rondon Pacheco, 4651
EM FRENTE O CENTER SHOPPING
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Fashion
Moda
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Agribusiness
Agronegócio

Agronegócio
Fotos Jorge H. Paul

AT.21  Um dos pilares da economia 
do município é a diversidade do seu 
agronegócio. 
O segmento é destaque anualmente na 
Exposição Agropecurária do Camaru. 
One of the pillars of the municipal 
economy is the diversity of its agribusiness. 
The segment is in the spotlight at the 
yearly Agricultural Fair at Camaru.
Uno de los pilares de la economía 
del municipio es la diversidad de su 
agroindustria. El segmento se destaca 
anualmente en la Exposición Agrícola.

53O agronegócio é um dos segmentos de maior destaque do município, tendo como carro chefe 
a pecuária e a agricultura. Uberlândia conta com milhares de produtores rurais e associações 
que defendem a produtividade na região, responsáveis pelo gado de corte, leiteiro e o café, 
que movimenta boa parte do Produto Interno Bruto (PIB) regional, podendo contar com 280mil 
hectares de área agricultável.
A cidade possui ainda uma capacidade de processamento de grãos que ultrapassa 2,2 milhões 
de toneladas por ano e o cultivo de milho e soja chama bastante atenção na região. O setor de 
laticínios, que tem capacidade para processar mais de 2 milhões de litros de leite por dia e o abate 
de aves e suínos, que ultrapassa 80 milhões de animais por ano, também fazem do agronegócio 
um setor de destaque em Uberlândia, sendo a maior exportadora de leite em pó do Brasil.

ENG  Agribusiness is one of the most prominent segments of the municipality, having cattle 
raising and agriculture as its flagships. Uberlândia has thousands of farmers and associations 
which defend the productivity of the region, responsible for beef cattle, dairy cattle and coffee, 
which drives a great part of the regional Gross Domestic Product (GDP), having in all 280,000 (two 
hundred and eighty thousand) hectares of arable land .
The city of Uberlândia also has a grain processing capacity which exceeds 2.2 million tons per year 
and the cultivation of corn and soybeans draws a lot of attention in the region. The dairy industry, 
which has a capacity to process more than 2 million liters of milk per day and the slaughter of 
poultry and pigs, which exceeds 80 million animals per year, also makes agribusiness a prominent 
sector in Uberlândia, being the largest exporter of milk powder in Brazil.

ESP El agronegócio es uno de los segmentos de mayor destaque de la comarca, siendo la 
ganaderia y la agricultura los más destacados. Uberlândia cuenta con millares de productores 
rurales y asociaciones que defienden la productividad en la región, responsables por el ganado 
de corte, lechero y el café, que movimienta buena parte del Producto Interno Bruto (PIB) regional, 
podendo contar con 280 mil hectares de área agricultáble.
La ciudad posee aún una capacidad de procesamiento de granos que ultrapasa 2,2 millones de 
toneladas por año y el cultivo de maiz y soya llama bastante atención en la región. El sector de 
lacticínios, que tiene capacidad para procesar más de 2 millones de litros de leche por dia y el 
sacrifício de aves y cerdos, que ultrapasa 80 millones de animales por año, también hacendel 
agronegócio un sector de destaque en Uberlândia, siendo la mayor exportadora de leche en 
polvo de Brasil.
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GASTRONOMIA
Cuisine

Night Life
Por la noche

Pela Noite

A noite uberlandense é repleta de gente bonita e agradável.
Com casas noturnas que tocam desde o sertanejo, pop, house, eletrônico, pagode, blues, até 
mesmo o jazz, quem procura diversão e uma noite especial com certeza vai encontrar um local 
na cidade que mais lhe agrade.
Além das baladas, comidas e petiscos preparados nos ‘butecos’, os queridinhos da cidade, 
Uberlândia oferece aos amantes de uma cerveja gelada e boa música com os amigos. Os mais de 
100 empreendimentos ao longo da Rondon Pacheco, centro da cidade e bairros, oferecem, cada 
um, um diferencial que vai fazer sua noite muito melhor.

ESP La noche uberlandense es repleta de gente bonita y agradable.
Con casas nocturnas que tocan desde el “sertanejo”, pop, house, electrónico, “pagode”, blues, 
hasta mismo el jazz, quién busca diversión y una noche especial seguramente va a encontrar un 
sitio en la ciudad que más le agrade.
Además de las veladas, comidas y tapas preparados en los ‘butecos’, los queridos de la ciudad, 
es convidativo para los amantes de una cerveza helada y buena música con los amigos. Los más 
de 100 emprendimientos a lo largo de la Rondon Pacheco, centro de la ciudad y barrios, ofrecen, 
cada uno, un diferencial que va a hacer su noche mucho mejor.

ENGUberlândia’s night life is full of people who are both beautiful and pleasant.
With nightclubs that play music, be it swing, pop, house, electronic, pagoda, blues, or even jazz, 
those looking for a special night of fun will surely find a place in town to suit them.
Besides the nightclubs, Uberlândia has meals and appetizers prepared in ‘butecos’, the darlings 
of the city, inviting lovers for a cold beer and good music with friends. The more than 100 
establishments along the Rondon Pacheco, downtown and in neighborhoods offer each one 
something special that will make your night much better.
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GASTRONOMIA
Cuisine

Cuisine
Gastronomia

Gastronomia
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.

    El sector de la alimentación en Uberlândia ofrece una gama de variedad a sus visitantes. 
Estos establecimientos con menús que van desde comida local a los restaurantes con los más 
variados platos de la cocina mundial.
Conocido como “Corredor Gastronómico” en la mayor medida de Rondon Pacheco Avenue, se 
concentran numerosos bares, restaurantes, asadores, pizzerías y otros establecimientos del sector.
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GASTRONOMIA
Cuisine

Night Life
Por la noche

Pela Noite
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Cuisine Itinerary
Guión Gastronomico

ROTEIRO 
GASTRONÔMICO
Bairro Fundinho
e Centro
Akkar Restaurante
Cozinha Árabe
Avenida Getúlio Vargas, 474
34 3210-5334

Amaretto
Cozinha Brasileira e Internacional
Rua Augusto César, 321
34 3231-1212

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mousse Cake
Cozinha Brasileira e Internacional
Fashion Boulevard
34 3224-3099
Nani Restaurante
Cozinha Brasileira
Rua Santos Dumont, 517
34 3235-1214

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

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

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

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

Sahtten
Cozinha Árabe
Av. Floriano Peixoto, 3340
34 3210-8677

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

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

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

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

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

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

56 57

Pim grill, o autêntico churrasco. Pim grill, o autêntico churrasco. 

AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA, 3485
FONE 34 3236-8666

Bares e Restaurantes | Bars and Restaurants | Bares y Restaurantes
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56 57
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FONE 34 3236-8666

Bares e Restaurantes | Bars and Restaurants | Bares y Restaurantes
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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

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

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

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

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

Pizzaria Brunella
Contato: Maria Madalena
Celular (34) 9243-0334
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 654
Cazeca – CEP: 38.400-042.
Telefone/Fax: (34) 3235-2410
E-mail: Madalena_brs@hotmail.com 
Site: www.pizzariabrunella.com.br

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

Cozinha Mineira
Cuisine Itinerary
Cocina Minería

Centro Cultural Fogão de Minas
Praça Minas Gerais, 193,
Dona Zulmira
34 3238-402

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

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

Restaurante Sabor da Roca
Praça/Clarimundo Carneiro, 65
34 3235-6327

Porteira da Serra
BR 050 - KM 34 – Araguari
34 3246-8770

COMIDA DE
BUTECO
Pub Grub
ALIMENTOS
De Buteco

Bar Do Titõe
Praca Cicero Macedo, 50
34 9961-3820

Bar Butekão
Rua Benjamin Constant, 519
Aparecida
(34) 9991-3228

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

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

Bar do Carlinho
Rua Costa Pereira, 159
Bom Jesus
34 3217-5868
Segunda a Sábado 17h à 0h
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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
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Bar e Choperia
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34 3219 0138
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0800 885 1515
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34 3215-0260 | 3255-6990
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34 3235 9999
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34 3230 9024
Semáforo
Lanchonete
Av. Rondon Pacheco, 3215
34 3234 3337
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Av. Rondon Pacheco, 3.671
34 3231-1222
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de Ávila
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Bar do Dudu
Rua Rafael Rinaldi, 1610
Martins
34 3234 -7044

Bar do Mercado
Rua Olegário Maciel 255, Box 2
Centro
34 3217-5409

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
OTROS SUGERENCIAS

Açaí da Terra
Açaí e Lanches
Avenida Liberdade, 285 -
Morada da Colina
34 3214-5080

Água Doce Cachaçaria
Cozinha Brasileira
Av. Francisco Galassi, 1.140,
Morada da Colina
34 3229-2932

O Da Roça Comida Típica está aberto todos os sábados, domingos e feriados para almoço.

Da Roça, comida típica mineira 
e espaço para eventos.

Um espaço que oferece a típica culinária mineira, amplo estacionamento, 
muita tranquilidade e um atendimento personalizado. Tudo isso junto à 
natureza, com muito conforto, sabor e toda a comodidade que você, 
sua família e seus amigos merecem. Conheça e encante-se. Aberto para 
almoço nos sábados, domingos e feriados. Um espaço ideal também 
para realização de eventos sociais e empresariais.

34 3225-2045 / 34 9204-1215
Rodovia BR 497 - Uberlândia/Prata - KM 8,5
www.darocacomidatipica.com.br 

60 61

Associado

UCVBBares e Restaurantes | Bars and Restaurants | Bares y Restaurantes



60

Bar do Dudu
Rua Rafael Rinaldi, 1610
Martins
34 3234 -7044

Bar do Mercado
Rua Olegário Maciel 255, Box 2
Centro
34 3217-5409

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
OTROS SUGERENCIAS

Açaí da Terra
Açaí e Lanches
Avenida Liberdade, 285 -
Morada da Colina
34 3214-5080

Água Doce Cachaçaria
Cozinha Brasileira
Av. Francisco Galassi, 1.140,
Morada da Colina
34 3229-2932

O Da Roça Comida Típica está aberto todos os sábados, domingos e feriados para almoço.

Da Roça, comida típica mineira 
e espaço para eventos.

Um espaço que oferece a típica culinária mineira, amplo estacionamento, 
muita tranquilidade e um atendimento personalizado. Tudo isso junto à 
natureza, com muito conforto, sabor e toda a comodidade que você, 
sua família e seus amigos merecem. Conheça e encante-se. Aberto para 
almoço nos sábados, domingos e feriados. Um espaço ideal também 
para realização de eventos sociais e empresariais.

34 3225-2045 / 34 9204-1215
Rodovia BR 497 - Uberlândia/Prata - KM 8,5
www.darocacomidatipica.com.br 

60 61

Associado

UCVBBares e Restaurantes | Bars and Restaurants | Bares y Restaurantes



62

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
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

Fogão de Minas
Contato: José Geraldo
Celular (34) 9665-7977
Endereço: Pça. Minas Gerais, 193
Dona Zulmira - CEP: 38.414-026.
Telefone/Fax: (34) 3238-3815
E-mail:fogaodeminas@fogaodeminas.com.br
Site: www.fogaodeminas.com.br

Khaybar Restaurante
Cozinha Libanesa
Avenida Francisco Galassi, 990
34 3214-4442

KEIRETSU SUSHI BAR 
Contato Comercial: Andressa Moreira 
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 1.331 
Tibery – CEP: 38.405-140.
Telefone: (34) 3233-3500
E-mail:comercial@keiretsusushibar.com.br 
Site: www.keiretsusushibar.com.br

La Barca Restaurante Buffet
Rua Dos Girassóis, 155 -
Cidade Jardim
34 3219-4048

Mandacaru Sabor do Nordeste
Cozinha Nordestina
Rua Godofredo Machado, 138 Roosevelt
34 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

Recanto das Águas
Saída da cidade industrial no sentido Cruzeiro 
dos Peixotos entrada da Escola Agrícola
34 3244-9200 / 34 99791-9200
www.recantodasaguas.tur.br

Recanto dos Mineiros
Rua dos Girassóis, 155 – Cidade Jardim
34 3217-9017 / 34 3217-9027 / 99259-6037

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

62 63

Código Nacional: +55
Código Uberlândia: 34

Telefones
Úteis

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
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Bu� alu’s Grill, mais sabor n      os seus melhores momentos.

65

34 3216-9200 
Av. Rondon Pacheco, 4041
Bairro Cazeca - Uberlândia MG
buffalosgrill@gmail.com

Bu� alu’s Grill, mais sabor n      os seus melhores momentos.
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34 3244 9200 | 99791 9200

Venha e traga sua família
Horário de funcionamento
sábados, domingos e feriados

34 3244 9200 | 99791 920034 3244 9200 | 99791 9200
www.recantodasaguas.tur.brwww.recantodasaguas.tur.br

Como chegar
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Almoço comida de boteco!

Av. Dr. Misael  Rodrigues de Castro, 463 | B. Santa Mônica

Uberlândia-MG | 34 3219 8762
obardocidao@gmail.com

De segunda à sexta, happy hour partir das 17h.

Self-Service de segunda a sexta, das 11h às 14h.

Caldos às sextas-feiras, Feijoada todos os sábados
Torresminho, bolinho de bacalhau, joelho de porco, salgados 

e outros petiscos são servidos todos os dias.
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Aberto durante o almoço  |  Alto padrão de qualidade
Ambiente climatizado  |  Vista panorâmica | Estacionamento

Restaurante e Pizzaria Bambola.
Surpreenda seus sentidos.

Galeria Yazzo - R. Carajás, 384 – Tabajaras
Horário de funcionamento: 

Das 11h às 15h e a noite, a partir das 19h.
Delivery: (34) 3235-4580

Pizza de verdade não se pede em qualquer esquina. 
A melhor pizza da cidade tem endereço certo.
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Uberlandia Airport
Uberlandia Aeropuerto

Aeroporto de 
Uberlândia

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.

Aeropuerto moderno que embarca y desembarca aproximadamente 1,3 millones de 
pasajeros al año.
En Uberlândia, es el segundo aeropuerto más grande en el estado de Minas Gerais, en el tráfico 
de pasajeros, que operan las principales aerolíneas del país (TAM, Gol, Azul y Passaredo), con 
capacidad para vuelos ejecutivos y aeronaves de gran tamaño a mover pasajeros y carga. Líneas 

ENG

ESP

regulares dan acceso rápido a ciudades como São Paulo, Belo Horizonte, Goiania, Brasilia, Río de 
Janeiro, Belém y Cuiabá.
En 2015 la ciudad ganó tres rutas internacionales: Lisboa (Portugal), Buenos Aires (Argentina) y 
Punta Cana (República Dominicana). Un memorando de entendimiento firmado entre el Gobierno 
de Minas y Gol Linhas Aereas proporcionar nuevos vuelos regulares hacia estos destinos a través 
de las conexiones con el aeropuerto de Uberlandia, dejando el aeropuerto internacional de Confins.
El aeropuerto está equipado con el ILS, que permite a las aeronaves aproximación exacta 
independientemente de las condiciones meteorológicas. Recibe las grandes aeronaves, carga y se 
mueven miles de pasajeros diarios.

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

Geoposicionamento:
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

Acessibilidade
Stair trac: total de 2, sendo 1 Tam e 1 da 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
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Road and Rail Access
Vía De Acceso

Acesso 
Terrestre

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.

Manaus, consolidando el título de “Capital Nacional de Logística”, que la ciudad ya tenía.
Su ubicación estratégica ofrece a un radio de 600 km, más de 82 millones de consumidores, que 
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reunió a las grandes empresas de la ciudad, tanto en el negocio al por mayor, como distribuidor.
En el corazón de Brasil, Uberlândia también es diferencial con productos y servicios de 
abastecimiento de combustible a todas las regiones del país, el MERCOSUR y el mundo, también 
con una logística interconectados a los aeropuertos, puertos marítimos, el medio acuático puertos, 
ferrocarriles y carreteras del país, productos y servicios dejando a la ciudad tener un flujo fácil el 
resto de Brasil.

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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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.

Uberlândia Intercity Bus Station Terminal
Camino de terminal Uberlândia

TERMINAL 
RODOVIÁRIO DE 
UBERLÂNDIA 87

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.

Uberlândia autobús tiene varios servicios para que su paso por el terminal más agradable. Usted 
puede encontrar varios tipos de servicios como cajeros automáticos, los volúmenes de guardia, 
perdido y encontrado, agencias públicas y habitaciones
esperando, y cubierta y aparcamiento y tiendas descubierto.
El autobús está adaptado para recibir los usuarios portadores de necesidades especiales, y cuenta 
con rampas de acceso en las áreas de carga y descarga en su estructura. En los cruces de la zona de 
compras, hay una ventana para los ancianos.
Para aquellos que se molestan en llegar a la terminal de automóviles, el lugar cuenta con un 
aparcamiento cubierto y otro descubierto que juntos suman 235 puestos de trabajo.
Para aquellos que quieren aprender sobre su propio camino o incluso en la ciudad, el terminal 
ofrece un servicio a la oficina de migrantes, además de la oficina de información. El sector perdió y 
encontró y servicio de consignas
también trabajar en la estación de autobuses Presidente Castelo Branco.
Pensando en la comodidad de los pasajeros, Uberlândia Bus ofrece una sala de espera equipado 
con 200 asientos para los que tienen que esperar el momento de su salida

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.

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.

Instalaciones:
• la Oficina de Correos, que está abierto de lunes a viernes de 8h a 17h.
• Los cajeros automáticos están disponibles en la carretera Itaú, Banco do Brasil, Bradesco y Caixa 
Econômica Federal.
• Taxi Independiente de pie en frente de la estación de autobuses.
• 2 conjuntos de inodoros (hombres y mujeres) en el sitio. Uno es libre y el otro se encuentra 
disponible para la natación, pero se cobra cuota de alquiler de toallas, jabones y champús.
• Varios tipos de establecimientos comerciales como tiendas de ropa, accesorios, joyas, así como 
cafés, cafeterías y restaurantes.

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

Uberlândia Bus Station
Bible Square s / n
Martins neighborhood
(34) 3235-5050
www.rodoviariauberlandia.com.br
Opening hours / Operating Hours:
24 Hours / 24 hours

Estación de Autobuses de Uberlândia
Plaza Biblia s / n
barrio Martins
(34) 3235-5050
www.rodoviariauberlandia.com.br
Abriendo las horas / Horas de funcionamiento:
24 Horas / 24 horas
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con 200 asientos para los que tienen que esperar el momento de su salida

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.
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Facilities:
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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.
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Instalaciones:
• la Oficina de Correos, que está abierto de lunes a viernes de 8h a 17h.
• Los cajeros automáticos están disponibles en la carretera Itaú, Banco do Brasil, Bradesco y Caixa 
Econômica Federal.
• Taxi Independiente de pie en frente de la estación de autobuses.
• 2 conjuntos de inodoros (hombres y mujeres) en el sitio. Uno es libre y el otro se encuentra 
disponible para la natación, pero se cobra cuota de alquiler de toallas, jabones y champús.
• Varios tipos de establecimientos comerciales como tiendas de ropa, accesorios, joyas, así como 
cafés, cafeterías y restaurantes.

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

Uberlândia Bus Station
Bible Square s / n
Martins neighborhood
(34) 3235-5050
www.rodoviariauberlandia.com.br
Opening hours / Operating Hours:
24 Hours / 24 hours

Estación de Autobuses de Uberlândia
Plaza Biblia s / n
barrio Martins
(34) 3235-5050
www.rodoviariauberlandia.com.br
Abriendo las horas / Horas de funcionamiento:
24 Horas / 24 horas
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Uberlândia atrai consumidores do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Goiás e interior de São 
Paulo, por ser o segundo maior mercado consumidor de Minas Gerais. Em um raio de 600 km, a 
cidade consegue contabilizar mais de 80 milhões de pessoas, que, além de aquecer o mercado, 
fortalecem o comércio.
Uberlândia conta ainda com vários empreendimentos comerciais como lojas, shoppings e galerias. 
O bairro Fundinho, mais tradicional da cidade, oferece o melhor da moda, lazer e serviços.
Por aqui, estão instaladas grandes franquias e marcas que são reconhecidas mundialmente. Além 
do comércio, fomentamos as tradições populares em espaços públicos e praças, com feiras que 
possuem artesanatos e produtos feitos aqui. Em destaque estão: a Feira do Coreto, a Feira da 
Gente, a feira Gastronômica, a Feira da Amizade, a Feira da Lua e a Feira de Produtos Rurais.

ESP  La ciudad atrae consumidores del Triângulo Minero, Alto Paranaíba, Goiás e interior de São 
Paulo, por ser el segundo mayor mercado consumidor de Minas Gerais. En un rayo de 600km, 
la ciudad consigue contabilizar más de 80 millones de personas, que, además de calentar el 
mercado, fortalecen el comércio.
Uberlândia cuenta aún con vários emprendimientos comerciales como tiendas centros comerciales  
y galerias. El barrio “Fundinho”, más tradicional de la ciudad, ofrece lo mejor de la moda, ocio 
y servicios.
Por aqui, están instaladas grandes franqucias y marcas que son reconocidas mundialmente. 
Además del comércio, fomentamos las tradicciones populares en espacios públicos y plazas, con 
ferias que poseen artesanías y productos hechos aqui. En destaque están: la Feria del quiosco, 
la Feria de la Gente, la feria Gastronómica, la Feria de la Amistad, la Feria de la Luna y la Feria 
de Productos Rurales.

ENGUberlândia, being the second largest consumer market in Minas Gerais, attracts consumers 
from the Triângulo Mineiro, Alto Parnaíba, Goiás and São Paulo. Within a radius of 600km the 
city can count on more than 80 million people, who, in addition to heating up the market, also 
strengthen trade.
Uberlândia also has several business ventures such as shops, malls and galleries. The Fundinho 
neighborhood, the most traditional in the city, offers the best in fashion, leisure and services.
Here, are installed major franchises and brands that are recognized worldwide. In addition to 
trade, popular traditions are fostered in public spaces and squares, with fairs that have handcrafts 
and products made here. To the fore are: the Feira do Coreto, Feira da Gente, Feira Gastronômica, 
Feira da Amizade, Feira da Lua and Rural Products Fair.
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Uberlândia é uma cidade completa. Conta com uma ampla frota de veículos para alugueis, táxis, 
táxi aéreo, além dos melhores profissionais na área de turismo. O serviço telefônico móvel é 
oferecido por diversas operadoras que também disponibilizam o acesso 3G.
O município possui ainda agências de viagens, agências de câmbio, bancos de todas as bandeiras, 
companhias aéreas que fazem voos diários para as principais capitais, além de outros voos que 
atendem as demais regiões do Brasil.

ENGUberlândia is a complete city. It has an extensive fleet of vehicles for rent, taxies, air taxies, 
and the best professionals in the area of tourism. The mobile phone service is offered by several 
operators that also provide 3G access.
The city also has travel agencies, exchange bureaus, all major banks, airline companies with daily 
flights to major capitals, as well as other flights that serve the other regions of Brazil.

ESP Uberlândia es una ciudad completa. Cuenta con una amplia flota de veículos para alquiler, 
táxis, táxi aéreo, además de los mejores profesionales en el área de turismo. El servicio telefónico 
móvil es ofrecido por diversas operadoras que también disponibilizan el acceso 3G.
El município posee aún agéncias de viajes, agéncias de cambio, bancos de todas las banderas, 
companias aéreas que hacen vuelos diários para las principales capitales, además de otros vuelos 
que atienden las demás regiones de Brasil.
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AGÊNCIAS – VIAGEM, RECEPTIVAS E CÂMBIO. 

TRIÂNGULO MINEIRO TURISMO RECEPTIVO 
- RECEPTIVO
Contato: José Lucas de Oliveira
Celular (34) 99977-1337
Endereço: Av. Antônio Francisco Lisboa, 90  
Jardim Inconfi dência – CEP: 38.411-254.
Telefone: (34) 3227-7500
E-mail: zelucas@tmreceptivo.com.br / 
adm@tmreceptivo.com.br
Site: www.tmreceptivo.com.br

LAZERTUR - VIAGEM
Contato: Lucas Bittencourt Carvalho
Celular (34) 98811-7748
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 1756 - lojas 01 
e 02 – Vigilato Pereira - CEP: 38.408-343. 
Telefone: (34) 3237-2515
E-mail: contato@lazertur.com.br
Site: www.lazertur.com.br

MAGNUS TURISMO - VIAGEM
Contato: Maria Cristina Abdo de Freitas Tannus 
– Celular (34) 99142-3376
Endereço: R. Prof. Pedro Bernardo, 149
Centro – CEP: 38.400-172. 
Telefone: (34) 3236-1991
E-mail: magnus@magnusturismo.com.br
Site: www.magnusturismo.com.br

STB - STUDENT TRAVEL BUREAU - VIAGEM
Contato: Lucy Crosara – Celular Celular (34) 
99667-4747
Endereço: R. Vital Jose Carrijo, 807 – Lídice 
CEP: 38.400-080. 
Telefone: (34) 3214-4545
E-mail: stbudi@globaloffi ce.tur.br
Site: www.stb.com.br

TRADE TURISMO - VIAGEM
Contato: Francisco Otavio Serralha
Celular (34) 99977-7066
Endereço: Av. Belo Horizonte, 276 – Martins – 
CEP: 38.400-454.
Telefone: (34) 3293-1000
E-mail: reservas@tradeturismo.com.br
Site: www.tradeturismo.com.br

RENOVA CÂMBIO – CASA DE CÂMBIO
Contato: Fabiana Helena Moreira 
Celular (34) 98802-0073
Endereço: Av. João N. de Ávila, 1.331, Center 
Shopping, Lj. 605 – Tibery 
CEP: 38.408-100
Telefone: (34) 3216-1661
E-mail: uberlandia.loja@renovacambio.com.br
Site: www.renovacambio.com.br

ARTESANATO

ANA CENTENO ARTE & ARTESANATO
Contato: Ana Centeno – Celular (34) 99171-7575
Endereço: R. Hidel Brando Oliva, 797 
Santa Mônica – CEP: 38.408-212.
Telefone/Fax (34) 3234-6815 / (34) 9171-7575
E-mail: anacentenosilva@yahoo.com.br

ARLETE MACHADO BIJUTERIA, BISCUIT E TRICÔ
Contato: Arlete Maria Souza Machado 
Endereço: R. Prof. Pedro Bernardo, 40, Apto. 
401 – Centro – CEP: 38.400-172
Telefone: (34) 3236-5816
E-mail: mangelica@fi emg.com.br

CHEF MINEIRIM
Contato: Alaíde Carvalho 
Celular (34) 99106-0297
Endereço: Rua Domingos Álvares, 38 
Roosevelt – CEP: 38.401-044.
Telefone/Celular: (34) 3215-7153 
E-mail: contato@chefmineirim.com.br
Site: www.chefmineirim.com.br

NEIDES ART & ARTESANATO
Contato: Neides Sales
Endereço: Rua Eduardo Márquez, 909, Apto. 
303 – Osvaldo Resende – CEP: 38.400-442.
Telefone/Fax (34) 3236-1714 / 9172-1961
E-mail: neides.sales@hotmail.com

CENTRO DE CONVENÇÕES

CDL UBERLÂNDIA
Av. Belo Horizonte, 1290 - Vila Oswaldo
34 3239-3426 / 34 3239-3515 / 34 999977-6894 
/ 34 99947-2610
www.cdludi.com.br

CENTER CONVENTION UBERLÂNDIA
Contato: Eli Gláucio – Celular (34) 99195-8030
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 1.331, Piso 
C – Tibery – CEP: 38.408-100.
Telefone/Fax: (34) 3239-8400/ 3239-8444 / 
3239-8242
E-mail: comercial@centerconvention.com.br
Site: www.centerconvention.com.br

PALÁCIO DE CRISTAL
Av. Lidormira Borges do Nascimento, 2005 - 
Shopping Park
34 3221-5400
www.palaciodecristal.com.br

CERIMONIAL

ORLEI MOREIRA CERIMONIAL E JORNALISMO
Contato: Orlei Moreira – Celular (34) 99992-6423
Endereço: Rua Silviano Brandão, 101, Apto. 904 
– Centro – CEP: 38.400-176.
Telefone/Fax: (34) 9992-6423 / 9977-1513 Thais
E-mail: orlei@orleimoreira.com.br
Site: www.orleimoreira.com.br

COMUNICAÇÃO E VÍDEO

ARES COMUNICAÇÃO
Contato: Fabiana Barcelos
Celular (34) 98855-7881.
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 3.338 
Saraiva
Telefone: (34) 3216-7881 
E-mail: fabiana@arescomunicacao.com.br

SERIFA COMUNICAÇÃO INTEGRADA
Contato: Analú Guimarães
Celular (34) 99124-8262
Endereço: R. Barão de Camargo, 149, Sala 5, 2º 
Andar – Centro – CEP: 38.400-160.
Telefone: (34) 3224-6084
E-mail: assessoria@serifacomunicacao.com.br
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FIEMG REGIONAL VALE DO PARANAÍBA
Contato: Pedro José Lacerda 
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 2.100
Saraiva – CEP: 38.408-343.
Telefone: (34) 3230-5200
E-mail: regional-vp@fiemg.com.br/ 
tmenezes@fiemg.com.br
Site: www7.fiemg.com.br/regionais/vale-do-paranaiba 

FUTEL - FUNDAÇÃO UBERLANDENSE 
DE TURISMO E ESPORTE E LAZER DE 
UBERLÂNDIA
Contato: Dayviane Lopes Pereira de Souza/ 
Paula
Endereço: Rua José Roberto Migliorini, 850 
Santa Mônica 
CEP: 38.408-251
Telefone: (34) 3235-6289
E-mail: futel@uberlandia.mg.gov.br/ 
paulinhadmarra@gmail.com
Site: www.uberlandia.mg.gov.br/?pagina=Futel

HOSPITAL DO CÂNCER
Grupo Luta pela vida
Contato: Fernando Antônio Ferreira 
Endereço: Rua Ivaldo Alves do Nascimento, 645 
– 1º andar – Aparecida – CEP: 38.400-628.
Telefone: (34) 2101-1926 / 0800-342062
E-mail: ana@hospitaldocancer.org.br, 
empresa@hospitaldocancer.org.br
Site: www.hospitaldocancer.org.br

INSTITUTO VIRTUS
Contato: Jondair 
Endereço: Av. Mauá, 856 – Bom Jesus
CEP: 38.400-754.
Telefone: (34) 3229-6517
E-mail: administrativo@institutovirtus.org.br; 
jondair1404@yahoo.com.br;
Site: www.institutovirtus.org.br

OAB – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SEÇÃO MINAS GERAIS
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 980, 
Patrimônio, Uberlândia/MG
Telefone: (34) 3234-5555
E-mail: presidencia@oabuberlandia.org.br
Site: www.oabuberlandia.org.br

SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Contato: José Augusto Tavares Travi – Celular 
(34) 99655-9410
Endereço: R. Nova Ponte, 500 
Jardim Gravatás
CEP: 38.410-623.
Telefone: (34) 3230-4800 / 3230-4805
E-mail: vcardoso@fiemg.com.br
Site:www.fiemg.com.br

SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE 
APREDINZAGEM COMERCIAL 
Contato: Sandra Castro 
Endereço: Av. Belo Horizonte, 525 – Martins  
CEP: 38.400-454.
Telefone: (34) 3235-0688 /(34) 3235-0082 / 
(32) 3304-1400
E-mail: sandra.castro@mg.senac.br
Site: www.mg.senac.br

SEBRAE - SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL
Contato: Luisa Vidigal 
Endereço: Av. Floriano Peixoto, 01 – Centro  
CEP: 38.400-100.
Telefone: (34) 3237-2270
E-mail: luisa.vidigal@sebraemg.com.br
Site: www.sebrae.com.br
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PROMOMARCAS 
Contato: Eduardo Ramos  
Endereço: Rua Feliciano de Morais, 52  
Bairro Aparecida 
Telefone: (34) 3222-8624
E-mail: eduardo@promomarcas.com.br 
Site: www.promomarcas.com.br 

CONSULTORIA

CICLOS CONSULTORIA EM GEOLOGIA E 
TURISMO
Contato: Luciane Lopes
Endereço: Avenida Paulo Gracindo, 1000 – 
Morada Colina – CEP: 38.411-145
Telefone/Fax: (34) 3223-3866 / 9198-5322
E-mail: lucianelopesth@terra.com.br

DISTRIBUIDORA

CAMPIONI DISTRIBUIDORA 
Av. Monsenhor Eduardo, 949 – Bom Jesus
34 3232-0019
34 99659-0091
www.campionidistribuidora.com.br

ENTIDADES

ACIUB - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DE UBERLÂNDIA
Contato: Reila 
Endereço: Av. Vasconcelos Costa, 1.500, 33  
Martins – CEP: 38.400-452.
Telefone/Fax: (34) 3239-1500
E-mail: secretaria@aciub.com.br
Site: www.aciub.com.br

APP – ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE 
PROPAGANDA
Contato: Rogério Peres
Celular (34) 98851-0941 
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 2.100
Saraiva – CEP: 38.408-343.
Telefone/Fax: (34) 3237-4470
E-mail: app@appudi.com.br
Site:www.appudi.com.br

AVIT – ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE 
VIAGENS DO TRIÂNGULO
Contato: Francisco Otavio 
Celular (34) 99977-7066
Endereço: Av. Vasconcelos Costa, 1.500, 33 
Martins – CEP: 38.400-452.
Telefone/Fax: (34) 3236 6404
E-mail: avit@avit.tur.br
Site: www.avit.tur.br

CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 
UBERLÂNDIA
Contato: Núbia Carvalho 
Endereço: Av. Belo Horizonte, 1.290 – Martins  
CEP: 38.400-454.
Telefone: (34) 3239-3400
E-mail: atendimento@cdludi.org.br
Site: www.cdludi.org.br

FAU – FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
Contato: 
Endereço: Av. Engenheiro Diniz, 1.178,1°Andar 
– Martins – CEP: 38.400-462.
Telefone: 34 3228-7820
E-mail: secretaria@fau.ufu.br
Site: www.fau.ufu.br
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Celular (34) 99977-7066
Endereço: Av. Belo Horizonte, 276 – Martins – 
CEP: 38.400-454.
Telefone: (34) 3293-1000
E-mail: reservas@tradeturismo.com.br
Site: www.tradeturismo.com.br

RENOVA CÂMBIO – CASA DE CÂMBIO
Contato: Fabiana Helena Moreira 
Celular (34) 98802-0073
Endereço: Av. João N. de Ávila, 1.331, Center 
Shopping, Lj. 605 – Tibery 
CEP: 38.408-100
Telefone: (34) 3216-1661
E-mail: uberlandia.loja@renovacambio.com.br
Site: www.renovacambio.com.br

ARTESANATO

ANA CENTENO ARTE & ARTESANATO
Contato: Ana Centeno – Celular (34) 99171-7575
Endereço: R. Hidel Brando Oliva, 797 
Santa Mônica – CEP: 38.408-212.
Telefone/Fax (34) 3234-6815 / (34) 9171-7575
E-mail: anacentenosilva@yahoo.com.br

ARLETE MACHADO BIJUTERIA, BISCUIT E TRICÔ
Contato: Arlete Maria Souza Machado 
Endereço: R. Prof. Pedro Bernardo, 40, Apto. 
401 – Centro – CEP: 38.400-172
Telefone: (34) 3236-5816
E-mail: mangelica@fi emg.com.br

CHEF MINEIRIM
Contato: Alaíde Carvalho 
Celular (34) 99106-0297
Endereço: Rua Domingos Álvares, 38 
Roosevelt – CEP: 38.401-044.
Telefone/Celular: (34) 3215-7153 
E-mail: contato@chefmineirim.com.br
Site: www.chefmineirim.com.br

NEIDES ART & ARTESANATO
Contato: Neides Sales
Endereço: Rua Eduardo Márquez, 909, Apto. 
303 – Osvaldo Resende – CEP: 38.400-442.
Telefone/Fax (34) 3236-1714 / 9172-1961
E-mail: neides.sales@hotmail.com

CENTRO DE CONVENÇÕES

CDL UBERLÂNDIA
Av. Belo Horizonte, 1290 - Vila Oswaldo
34 3239-3426 / 34 3239-3515 / 34 999977-6894 
/ 34 99947-2610
www.cdludi.com.br

CENTER CONVENTION UBERLÂNDIA
Contato: Eli Gláucio – Celular (34) 99195-8030
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 1.331, Piso 
C – Tibery – CEP: 38.408-100.
Telefone/Fax: (34) 3239-8400/ 3239-8444 / 
3239-8242
E-mail: comercial@centerconvention.com.br
Site: www.centerconvention.com.br

PALÁCIO DE CRISTAL
Av. Lidormira Borges do Nascimento, 2005 - 
Shopping Park
34 3221-5400
www.palaciodecristal.com.br

CERIMONIAL

ORLEI MOREIRA CERIMONIAL E JORNALISMO
Contato: Orlei Moreira – Celular (34) 99992-6423
Endereço: Rua Silviano Brandão, 101, Apto. 904 
– Centro – CEP: 38.400-176.
Telefone/Fax: (34) 9992-6423 / 9977-1513 Thais
E-mail: orlei@orleimoreira.com.br
Site: www.orleimoreira.com.br

COMUNICAÇÃO E VÍDEO

ARES COMUNICAÇÃO
Contato: Fabiana Barcelos
Celular (34) 98855-7881.
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 3.338 
Saraiva
Telefone: (34) 3216-7881 
E-mail: fabiana@arescomunicacao.com.br

SERIFA COMUNICAÇÃO INTEGRADA
Contato: Analú Guimarães
Celular (34) 99124-8262
Endereço: R. Barão de Camargo, 149, Sala 5, 2º 
Andar – Centro – CEP: 38.400-160.
Telefone: (34) 3224-6084
E-mail: assessoria@serifacomunicacao.com.br

ASSOCIADOS / SERVIÇOS
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FIEMG REGIONAL VALE DO PARANAÍBA
Contato: Pedro José Lacerda 
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 2.100
Saraiva – CEP: 38.408-343.
Telefone: (34) 3230-5200
E-mail: regional-vp@fiemg.com.br/ 
tmenezes@fiemg.com.br
Site: www7.fiemg.com.br/regionais/vale-do-paranaiba 

FUTEL - FUNDAÇÃO UBERLANDENSE 
DE TURISMO E ESPORTE E LAZER DE 
UBERLÂNDIA
Contato: Dayviane Lopes Pereira de Souza/ 
Paula
Endereço: Rua José Roberto Migliorini, 850 
Santa Mônica 
CEP: 38.408-251
Telefone: (34) 3235-6289
E-mail: futel@uberlandia.mg.gov.br/ 
paulinhadmarra@gmail.com
Site: www.uberlandia.mg.gov.br/?pagina=Futel

HOSPITAL DO CÂNCER
Grupo Luta pela vida
Contato: Fernando Antônio Ferreira 
Endereço: Rua Ivaldo Alves do Nascimento, 645 
– 1º andar – Aparecida – CEP: 38.400-628.
Telefone: (34) 2101-1926 / 0800-342062
E-mail: ana@hospitaldocancer.org.br, 
empresa@hospitaldocancer.org.br
Site: www.hospitaldocancer.org.br

INSTITUTO VIRTUS
Contato: Jondair 
Endereço: Av. Mauá, 856 – Bom Jesus
CEP: 38.400-754.
Telefone: (34) 3229-6517
E-mail: administrativo@institutovirtus.org.br; 
jondair1404@yahoo.com.br;
Site: www.institutovirtus.org.br

OAB – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SEÇÃO MINAS GERAIS
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 980, 
Patrimônio, Uberlândia/MG
Telefone: (34) 3234-5555
E-mail: presidencia@oabuberlandia.org.br
Site: www.oabuberlandia.org.br

SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Contato: José Augusto Tavares Travi – Celular 
(34) 99655-9410
Endereço: R. Nova Ponte, 500 
Jardim Gravatás
CEP: 38.410-623.
Telefone: (34) 3230-4800 / 3230-4805
E-mail: vcardoso@fiemg.com.br
Site:www.fiemg.com.br

SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE 
APREDINZAGEM COMERCIAL 
Contato: Sandra Castro 
Endereço: Av. Belo Horizonte, 525 – Martins  
CEP: 38.400-454.
Telefone: (34) 3235-0688 /(34) 3235-0082 / 
(32) 3304-1400
E-mail: sandra.castro@mg.senac.br
Site: www.mg.senac.br

SEBRAE - SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL
Contato: Luisa Vidigal 
Endereço: Av. Floriano Peixoto, 01 – Centro  
CEP: 38.400-100.
Telefone: (34) 3237-2270
E-mail: luisa.vidigal@sebraemg.com.br
Site: www.sebrae.com.br
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COMERCIAL 

PROMOMARCAS 
Contato: Eduardo Ramos  
Endereço: Rua Feliciano de Morais, 52  
Bairro Aparecida 
Telefone: (34) 3222-8624
E-mail: eduardo@promomarcas.com.br 
Site: www.promomarcas.com.br 

CONSULTORIA

CICLOS CONSULTORIA EM GEOLOGIA E 
TURISMO
Contato: Luciane Lopes
Endereço: Avenida Paulo Gracindo, 1000 – 
Morada Colina – CEP: 38.411-145
Telefone/Fax: (34) 3223-3866 / 9198-5322
E-mail: lucianelopesth@terra.com.br

DISTRIBUIDORA

CAMPIONI DISTRIBUIDORA 
Av. Monsenhor Eduardo, 949 – Bom Jesus
34 3232-0019
34 99659-0091
www.campionidistribuidora.com.br

ENTIDADES

ACIUB - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DE UBERLÂNDIA
Contato: Reila 
Endereço: Av. Vasconcelos Costa, 1.500, 33  
Martins – CEP: 38.400-452.
Telefone/Fax: (34) 3239-1500
E-mail: secretaria@aciub.com.br
Site: www.aciub.com.br

APP – ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE 
PROPAGANDA
Contato: Rogério Peres
Celular (34) 98851-0941 
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 2.100
Saraiva – CEP: 38.408-343.
Telefone/Fax: (34) 3237-4470
E-mail: app@appudi.com.br
Site:www.appudi.com.br

AVIT – ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE 
VIAGENS DO TRIÂNGULO
Contato: Francisco Otavio 
Celular (34) 99977-7066
Endereço: Av. Vasconcelos Costa, 1.500, 33 
Martins – CEP: 38.400-452.
Telefone/Fax: (34) 3236 6404
E-mail: avit@avit.tur.br
Site: www.avit.tur.br

CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 
UBERLÂNDIA
Contato: Núbia Carvalho 
Endereço: Av. Belo Horizonte, 1.290 – Martins  
CEP: 38.400-454.
Telefone: (34) 3239-3400
E-mail: atendimento@cdludi.org.br
Site: www.cdludi.org.br

FAU – FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO
Contato: 
Endereço: Av. Engenheiro Diniz, 1.178,1°Andar 
– Martins – CEP: 38.400-462.
Telefone: 34 3228-7820
E-mail: secretaria@fau.ufu.br
Site: www.fau.ufu.br
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SINDICATO RURAL DE UBERLÂNDIA
Contato: Thiago Soares Fonseca
Celular (34) 99971-5609
Endereço: Av. Juracy Junqueira Rezende, 100  
Pampulha – CEP: 38.408-656.
Telefone: (34) 3292-8800
E-mail:  camaru@camaru.org.br
Site: www.camaru.org.br

SINDTUR – SINDICATO DE HOTEIS, 
RESTAURANTES E SIMILARES DO TRIANGULO 
MINEIRO E ALTO PARANAPÍBA E NOROESTE 
DE MINAS GERAIS.
Contato: Leonardo Pomponi
Celular (34) 98834-0184
Endereço: R. Tenente Virmondes 1.254, Bairro 
Lídice – CEP: 38-400-110.
Telefone: (34) 3236-1141
E-mail: sindtur@sindtur.org.br
Site: www.sindtur.com.br

UNIODONTO UBERLÂNDIA
Endereço: Avenida João XXIII, 697
Bairro Santa Maria
Telefone: (34) 3228-8118
Email: gerencia@uniodontouberlandia.com.br 
Site: www.uniodontouberlandia.com.br

ENTRETENIMENTO 

CENTER SHOPPING
Contato: Fábio Oliveira Neto 
Celular (34) 99125-8410
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 1.331, Piso 
Administrativo – Tibery – CEP: 38.408-100.
Telefone: (34)3239-8400
E-mail:adm@centershopping.com.br
Site: www.centershopping.com.br

ESPAÇO PARA EVENTOS

CASTELLI
Contato: Sergio Bastos
Celular (34) 99941-2828
Endereço: Rua Lidomira Borges do Nascimento, 
6000 – Shopping Park - CEP 38.411-411.
Telefone: (34) 3224-5300
E-mail: vi@castellionline.com.br; contato@
castellionline.com.br
Site: www.casttelionline.com.br

EGYPT HALL
Contato: Marcos Paulo Leal
Celular (34) 99285-5454
Endereço: Rua Bernardo Sayão, 203
Custódio Pereira – CEP: 38.405-234.
Telefone: (34) 3212-5451
E-mail: agenciadeformatura.udi@hotmail.com; 
tmstands@triang.com.br
Site: www.seuevento.net/egypthall

NASH PUB
Contato: André Wink e Janaina 
Endereço: Praça Rui Barbosa, 08 – Centro 
CEP: 38.400-174.
Telefone: (34) 3238-8880
E-mail: janaina.nash@gmail.com

PALÁCIO DE CRISTAL
Contato: Rodrigo Magalhães 
Endereço: Av. Lidomira Borges do Nascimento, 
2.005 – Shopping Park – CEP: 38.411-141.
Telefone: (34) 3221-5400
E-mail: recepcao@palaciodecristal.com.br 
angélica@palaciodecristal.com.br
Site: www.palaciodecristal.com.br
 

UNIALGAR 
Contato: Ana Claudia Bonfim ou Paulo Baratta 
Endereço: Avenida Floriano Peixto, 6495 
Granja Marileusa – CEP: 38.400-142.
Telefone: (34) 3233-8148
E-mail: claudiabonfim@unialgar.com.br ou 
paulo.baratta@unialgar.com.br 
Site: www.unialgar.com.br 

ESTRUTURA PARA EVENTOS

MARTINELLI STANDS
Contato: Valdeci Martinelli
Celular (34) 99992-0127
Endereço: Rua Airdo Rubens Borba, 155  
Distrito Industrial – CEP: 38.402-347.
Telefone/Fax: (34) 3232-9889
E-mail: martinelli@martinellistands.com.br/ 
comercial@martinellistands.com.br 
Site: www.martinellistands.com.br
 
TRIÂNGULO MONTAGENS
Contato: Francisco Sergio
Celular (34) 99971-8310
Endereço: Av. Bárbara Eleodora, 985 
Nossa Senhora das Graças – CEP: 38.402-321.
Telefone: (34) 3211-0448
E-mail: tmstands@triang.com.br;
Site: www.triangulomontagem.com.br

FOTOGRAFIA E FILMAGEM

LUCIANA SANTOS FOTOGRAFIA
Contato: Luciana Santos
Celular (34) 99126-6534
Endereço: Rua Alagoas, 15 – Brasil - CEP: 
38.400-666.
Telefone: (34) 3211-4144 / 99126-6534
E-mai: luciana@lucianasantos.com.br
Contato: Luciana Santos
DAMACENO VÍDEO PRODUÇÕES E EVENTOS
Av. Afonso Pena, 4.465 – Umuarama
34 3230-3230 / 34 3230-3224
www.damaceno.com.br

GASTRONOMIA

BAROLO ITALIAN DRESSING
Contato: Euzébio 
Endereço: Av. João N. de Ávila, 1.331, Center 
Shopping, Lj. 117 – Tibery 
CEP: 38.408-100.
Telefone: (34) 3210-1004
E-mail: barolo@barolo.com.br
Site: www.barolo.com.br

BRUNELLA PIZZARIA
Av. João Naves de Ávila, 654 – Cazeca
34 3235-2400
www.pizzariabrunella.com.br

CARRO DE BOI
Contato: Gilmar Antônio 
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 3.393 
Lídice – CEP: 38.400-072.
Telefone/Fax: (34) 3231-3196
E-mail:  administração@carrodeboiudi.com.br
Site: www.carrodeboiudi.com.br

FOGÃO DE MINAS
Contato: José Geraldo
Celular (34) 99665-7977
Endereço: Pça. Minas Gerais, 193
Dona Zulmira
CEP: 38.414-026.
Telefone/Fax: (34) 3238-3815
E-mail:fogaodeminas@fogaodeminas.com.br
Site: www.fogaodeminas.com.br

930800 940 5858 | 34 3254 5858 | 3255 5858 
34 99300 5858 | 34 99781 5858

seu táxi online, seguro e rápido

Transportes | Shuttle Service | Translados
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BIG EXECUTIVE HOTEL
Contato: Isadora
Endereço: Av. Minas Gerais, 1305, Centro  
Araguari - Telefone: (34) 3246-3330
E-mail: reservasbigexecutivehotel.com.br
Site: www.hotelbig.com.br

CARLTON PLAZA HOTEL UBERLÂNDIA
Contato: Debora Manna
Celular (34) 99667-0272
Endereço: Av. Antônio Thomaz F. Resende, 160 
– Marta Helena – CEP: 38.402-236.
Telefone/Fax: (34) 3233-6300
E-mail: carltonuberlandia@carltonhoteis.com.br
Site: www.carltonhoteis.com.br

COMFORT UBERLÂNDIA
Contato: Viviane Gervásio 
Celular (34) 99242-0016
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 5.455 – Brasil  
CEP: 38.400-766. 
Telefone: (34) 2101-8400 / 99128-7252 / 
Fax: (34) 2101-8401
E-mail: reservas.chub@atlanticahotels.com.br
Site: www.atlanticahotels.com.br

EXECUTIVE INN HOTEL
Contato: Armando Esteves – Celular (34) 
99971-8833
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 5.000
Tibery – CEP: 38.405-142.
Telefone: (34) 3218-0500 / 99967-3335 
(Leonardo) / Fax: (34) 3227-4100
E-mail: reservas@executiveinn.com.br
Site: www.executiveinn.com.br

HOTEL APOLLO
Contato: Roque Manoel 
Celular (34) 99971-2058
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 412
Centro – CEP: 38.400-042.
Telefone: (34) 3230-7700 / 9971-2058 (Roque) 
Fax: (34) 3236 0811
E-mail: comercial@hotelapollo.com.br
Site: www.hotelapollo.com.br

HOTEL IBIS UBERLÂNDIA
Contato: Roque Manoel 
Celular (34) 99971-2058
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 1.590A  
Santa Maria – CEP: 38.408-100.
Telefone: (34) 3253-7700 / Fax: (34) 3253-7701
E-mail: h6523-gm@accor.com.br
Site: www.ibis.com.br

HOTEL MARAJÁ
Contato: Pedro Paulo – Celular (34) 99681-9790
Endereço: Rua Cruzeiro dos Peixotos, 233  
Aparecida - CEP: 38.400-608.
Telefone: (34) 3236-4149 / 99111-7687 / Fax: 
(34) 3236-4149
E-mail: pedro@marajahotel.com.br
Site: www.marajahotel.com.br

HOTEL PRESIDENTE
Contato: Cintia 
Endereço: Pça. Tubal Vilela, 192 – Centro
CEP: 38.400-186. 
Telefone / Fax: (34) 3256-1200 / 3256-1234 
/99198-5940 / 98416-0615
E-mail: reserva@hotelpresidente.com.br
Site: www.hotelpresidenteudi.com.br

JVA PARK HOTEL
Contato: Felipe José 
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 820 
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ILHA DO SOL BAR E MÚSICA
Contato: Leonardo Pomponi 
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 1.280 
Lídice – CEP: 38.400-110.
Telefone: (34) 3235-9999
E-mail: administracao@ilhadosolchoperia.com.br
Site: www.ilhadosolbaremusica.com.br 

PIZZARIA BRUNELLA
Contato: Maria Madalena
Celular (34) 99243-0334
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 654
Cazeca – CEP: 38.400-042.
Telefone/Fax: (34) 3235-2410
E-mail: Madalena_brs@hotmail.com 
Site: www.pizzariabrunella.com.br

RECANTO DAS ÁGUAS
Saída da cidade industrial no sentido Cruzeiro 
dos Peixotos entrada da Escola Agrícola
34 3244-9200 / 34 99791-9200
www.recantodasaguas.tur.br

SANTA CHIARA RESTAURANTE
Contato: Clariluce Neves
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 3.500
Santa Maria – CEP: 38.408-404.
Telefone/Fax: (34) 3230 9024
E-mail:comercial@santachiararestaurante.com.br
Site:www.santachiararestaurante.com.br

SEO CHICO CHOPERIA E RESTAURANTE
Contato: Luiz Fernando
Celular (34) 9199-6748
Endereço: Av. José Paes de Almeida, 1.055 
Jardim Finotti – CEP: 38.408-140.
Telefone/Celular: (34) 3214-9572
E-mail: hotmailchico@hotmail.com 
Site: www.seochico.com   

HOTELARIA

ABBAS HOTEL 
Contato: Kênia Alves 
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 617  
Aparecida – CEP: 38400-600.
Telefone: (34) 3235-4141
E-mail: abbashotel@hotmail.com
Site: www.abbashotel.com.br

AMÉRICA PALACE HOTEL
Contato: Ricardo Attiê
Celular (34) 98834-3461
Endereço: Av. Cesário Alvim, 514 – Centro
CEP: 38400-098.
Telefone: (34) 3228-3500
E-mail: reservas@americapalace.com.br
Site: www.americapalace.com.br

ASTRO PALACE HOTEL
Contato: Antônio Dias
Celular (34) 98834-3461
Endereço: Av. Aspirante Mega, 2.246
Jardim Patrícia – CEP: 38.414-054.
Telefone: (34) 3217- 7040
E-mail: astropalacehotel@yahoo.com.br
Site: www.astropalacehotel.com

BIG HOTEL
Contato: Gilvani
Endereço: Rua Márciano Santos, 45, 
Araguari – CEP: 38440-128.
Telefone: (34) 3242-8733
E-mail: recepcao@hotelbig.com.br
Site: www.hotelbig.com.br
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Cazeca - CEP: 38.400-042.
Telefone: (34) 3257-6654
E-mail: reservas@jvahotel.com.
brcomercialjva@jvahotel.com.br
Site: www.jvahotel.com.br

MONTBLANC HOTEL
Contato: Rodrigo Bernades 
Endereço: Av. Cesário Alvim, 655 – Centro 
CEP: 38.400-098.
Telefone: (34) 3228-3200
E-mail: montblanc@carltonhoteis.com.br
Site: www.carltonhoteis.com.br

PARATI PALACE HOTEL
Contato: Françoise Mota de Oliveira
Celular (34) 99977-4312.
Endereço: Av. Brasil, 2.960 – Brasil
CEP: 38.400-718. 
Telefone: (34) 3212-5020
E-mail: reservas@paratihotel.com.br
Site: www.paratihotel.com.br

MERCURE UBERLÂNDIA 
PLAZA SHOPPING HOTEL
Contato: Eli Glaúcio 
Endereço: R. Da Bandeira, 400 – Tibery
CEP: 38.405-174.
Telefone: (34) 3239-8000
E-mail: reservas@plazashoppinghotel.com.br
Site: www.plazashoppinghotel.com.br

MONTE CASTRO EXECUTIVE HOTEL
Contato: Guilherme 
Endereço: Av. Mato Grosso, 1870, Centro 
Araguari
Telefone: (34) 3246-4827
E-mail: 
Site: www.montecastro.com.br

PORTO BELLO PALACE HOTEL
Contato: Paulo Roberto 
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 3.685 
Santa Mônica – CEP: 38.408-144.
Telefone: (34) 3253-6500
E-mail: portobello@portobellopalace.com.br
Site: www.portobellopalace.com.br

RECANTO HOTEL E RESTAURANTE
Contato: Luis Eduardo
Celular (34) 99111-7376
Endereço: R. Prof. Orestes, 313 – Centro
CEP: 38.175-000 – Santa Juliana-MG.
Telefone (34) 3354-1264 / 3354-1848
E-mail: lucieneamparo@hotmail.com
Site: www.recantohotelerestaurante.com.br

ROTA HOTÉIS UBERLÂNDIA
Contato: Wagner
Endereço: R. Higino Guerra, 273, Martins 
Uberlândia.
Telefone (34) 3292-7191 / 3234-7257
E-mail: 
Site:www.rotahoteisudi.com.br

SAN DIEGO SUITES UBERLÂNDIA – Arco
Contato: Generosa Maria
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 3.500
Santa Maria - CEP: 38.408-404. 
Telefone: (34)3230 9000 /3230-9007
E-mail: comercial.udi@hoteisarco.com.br
Site: www.hoteisarco.com.br

SANARE HOTEL
Contato: Rubens - Celular (34) 99106-6464
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 2.350 
Santa Maria – CEP: 38.408-100.
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Telefone: (34) 3234-4600
E-mail: sanarehotel@netsite.com.br
Site: www.sanarehotel.com.br
   
SARA PALACE
Contato: Rubens - Celular (34) 99106-6464
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 4.921  
Santa Mônica – CEP: 38.408-288.
Telefone/Fax: (34) 3227-0915 
E-mail: sarapalace@netsite.com.br
Site: www.sarapalacehotel.com.br

UBERPALACE HOTEL
Contato: Roberto Cardoso
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 1.200  
Cazeca – CEP: 38.400-042.
Telefone: (34) 3236-6074 / 98852-1363
E-mail: gerencia@uberpalace.com.br
Site: www.uberpalace.com.br

VILLALBA HOTEIS LTDA
Contato: Paula Oyama Mota
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 4.651  
Aparecida – CEP: 38.400-766 - 
Telefone/Fax: (34) 3225-9200
E-mail: villalbahoteis@villalbahoteis.com.br
Site: www.villalbahoteis.com.br

INFORMÁTICA

OPENHAUS
Contato: Edjay Muniz
Celular (34) 99993-4441
Endereço: Rua Manto, 182 – Jardim Patrícia  
CEP: 38.414-123.
Telefone: (34) 3227-1422
E-mail: edjay@openhaus.com.br
Site: www.openhaus.com.br

INSTITUIÇÃO DE ENSINO E QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL

SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL
Contato: Sandra Castro 
Endereço: Av. Belo Horizonte, 525 – Martins  
CEP: 38.400-454.
Telefone/Fax: (34) 3235-0688 / 3235-0082
E-mail: sandra.castro@mg.senac.br
Site: www.mg.senac.br

SEBRAE - SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL
Endereço: Av. Floriano Peixoto, 01 – Centro  
CEP: 38.400-100.
Telefone: (34) 3237-2270
E-mail: luisa.vidigal@sebraemg.com.br
Site: www.sebrae.com.br

UFU – UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA
Contato: Elmiro Santos Resende 
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 2.121, 
Campus Santa Mônica
CEP: 38.408-144.
Telefone/Fax: (34) 3239-4893
E-mail: reitoria@ufu.br
Site: www.ufu.br

LAZER E ESPORTE 

CURUPIRA TURISMO DE AVENTURA 
Endereço: Av. Equador n° 203 – Roosevelt
Telefone: 99909-0302 / 98826-8742 / 99214-4298
Email: contato@curupiraturismo.com
Site: www.curupiraturismo.com
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BIG EXECUTIVE HOTEL
Contato: Isadora
Endereço: Av. Minas Gerais, 1305, Centro  
Araguari - Telefone: (34) 3246-3330
E-mail: reservasbigexecutivehotel.com.br
Site: www.hotelbig.com.br

CARLTON PLAZA HOTEL UBERLÂNDIA
Contato: Debora Manna
Celular (34) 99667-0272
Endereço: Av. Antônio Thomaz F. Resende, 160 
– Marta Helena – CEP: 38.402-236.
Telefone/Fax: (34) 3233-6300
E-mail: carltonuberlandia@carltonhoteis.com.br
Site: www.carltonhoteis.com.br

COMFORT UBERLÂNDIA
Contato: Viviane Gervásio 
Celular (34) 99242-0016
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 5.455 – Brasil  
CEP: 38.400-766. 
Telefone: (34) 2101-8400 / 99128-7252 / 
Fax: (34) 2101-8401
E-mail: reservas.chub@atlanticahotels.com.br
Site: www.atlanticahotels.com.br

EXECUTIVE INN HOTEL
Contato: Armando Esteves – Celular (34) 
99971-8833
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 5.000
Tibery – CEP: 38.405-142.
Telefone: (34) 3218-0500 / 99967-3335 
(Leonardo) / Fax: (34) 3227-4100
E-mail: reservas@executiveinn.com.br
Site: www.executiveinn.com.br

HOTEL APOLLO
Contato: Roque Manoel 
Celular (34) 99971-2058
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 412
Centro – CEP: 38.400-042.
Telefone: (34) 3230-7700 / 9971-2058 (Roque) 
Fax: (34) 3236 0811
E-mail: comercial@hotelapollo.com.br
Site: www.hotelapollo.com.br

HOTEL IBIS UBERLÂNDIA
Contato: Roque Manoel 
Celular (34) 99971-2058
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 1.590A  
Santa Maria – CEP: 38.408-100.
Telefone: (34) 3253-7700 / Fax: (34) 3253-7701
E-mail: h6523-gm@accor.com.br
Site: www.ibis.com.br

HOTEL MARAJÁ
Contato: Pedro Paulo – Celular (34) 99681-9790
Endereço: Rua Cruzeiro dos Peixotos, 233  
Aparecida - CEP: 38.400-608.
Telefone: (34) 3236-4149 / 99111-7687 / Fax: 
(34) 3236-4149
E-mail: pedro@marajahotel.com.br
Site: www.marajahotel.com.br

HOTEL PRESIDENTE
Contato: Cintia 
Endereço: Pça. Tubal Vilela, 192 – Centro
CEP: 38.400-186. 
Telefone / Fax: (34) 3256-1200 / 3256-1234 
/99198-5940 / 98416-0615
E-mail: reserva@hotelpresidente.com.br
Site: www.hotelpresidenteudi.com.br

JVA PARK HOTEL
Contato: Felipe José 
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 820 
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ILHA DO SOL BAR E MÚSICA
Contato: Leonardo Pomponi 
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 1.280 
Lídice – CEP: 38.400-110.
Telefone: (34) 3235-9999
E-mail: administracao@ilhadosolchoperia.com.br
Site: www.ilhadosolbaremusica.com.br 

PIZZARIA BRUNELLA
Contato: Maria Madalena
Celular (34) 99243-0334
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 654
Cazeca – CEP: 38.400-042.
Telefone/Fax: (34) 3235-2410
E-mail: Madalena_brs@hotmail.com 
Site: www.pizzariabrunella.com.br

RECANTO DAS ÁGUAS
Saída da cidade industrial no sentido Cruzeiro 
dos Peixotos entrada da Escola Agrícola
34 3244-9200 / 34 99791-9200
www.recantodasaguas.tur.br

SANTA CHIARA RESTAURANTE
Contato: Clariluce Neves
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 3.500
Santa Maria – CEP: 38.408-404.
Telefone/Fax: (34) 3230 9024
E-mail:comercial@santachiararestaurante.com.br
Site:www.santachiararestaurante.com.br

SEO CHICO CHOPERIA E RESTAURANTE
Contato: Luiz Fernando
Celular (34) 9199-6748
Endereço: Av. José Paes de Almeida, 1.055 
Jardim Finotti – CEP: 38.408-140.
Telefone/Celular: (34) 3214-9572
E-mail: hotmailchico@hotmail.com 
Site: www.seochico.com   

HOTELARIA

ABBAS HOTEL 
Contato: Kênia Alves 
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 617  
Aparecida – CEP: 38400-600.
Telefone: (34) 3235-4141
E-mail: abbashotel@hotmail.com
Site: www.abbashotel.com.br

AMÉRICA PALACE HOTEL
Contato: Ricardo Attiê
Celular (34) 98834-3461
Endereço: Av. Cesário Alvim, 514 – Centro
CEP: 38400-098.
Telefone: (34) 3228-3500
E-mail: reservas@americapalace.com.br
Site: www.americapalace.com.br

ASTRO PALACE HOTEL
Contato: Antônio Dias
Celular (34) 98834-3461
Endereço: Av. Aspirante Mega, 2.246
Jardim Patrícia – CEP: 38.414-054.
Telefone: (34) 3217- 7040
E-mail: astropalacehotel@yahoo.com.br
Site: www.astropalacehotel.com

BIG HOTEL
Contato: Gilvani
Endereço: Rua Márciano Santos, 45, 
Araguari – CEP: 38440-128.
Telefone: (34) 3242-8733
E-mail: recepcao@hotelbig.com.br
Site: www.hotelbig.com.br
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Cazeca - CEP: 38.400-042.
Telefone: (34) 3257-6654
E-mail: reservas@jvahotel.com.
brcomercialjva@jvahotel.com.br
Site: www.jvahotel.com.br

MONTBLANC HOTEL
Contato: Rodrigo Bernades 
Endereço: Av. Cesário Alvim, 655 – Centro 
CEP: 38.400-098.
Telefone: (34) 3228-3200
E-mail: montblanc@carltonhoteis.com.br
Site: www.carltonhoteis.com.br

PARATI PALACE HOTEL
Contato: Françoise Mota de Oliveira
Celular (34) 99977-4312.
Endereço: Av. Brasil, 2.960 – Brasil
CEP: 38.400-718. 
Telefone: (34) 3212-5020
E-mail: reservas@paratihotel.com.br
Site: www.paratihotel.com.br

MERCURE UBERLÂNDIA 
PLAZA SHOPPING HOTEL
Contato: Eli Glaúcio 
Endereço: R. Da Bandeira, 400 – Tibery
CEP: 38.405-174.
Telefone: (34) 3239-8000
E-mail: reservas@plazashoppinghotel.com.br
Site: www.plazashoppinghotel.com.br

MONTE CASTRO EXECUTIVE HOTEL
Contato: Guilherme 
Endereço: Av. Mato Grosso, 1870, Centro 
Araguari
Telefone: (34) 3246-4827
E-mail: 
Site: www.montecastro.com.br

PORTO BELLO PALACE HOTEL
Contato: Paulo Roberto 
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 3.685 
Santa Mônica – CEP: 38.408-144.
Telefone: (34) 3253-6500
E-mail: portobello@portobellopalace.com.br
Site: www.portobellopalace.com.br

RECANTO HOTEL E RESTAURANTE
Contato: Luis Eduardo
Celular (34) 99111-7376
Endereço: R. Prof. Orestes, 313 – Centro
CEP: 38.175-000 – Santa Juliana-MG.
Telefone (34) 3354-1264 / 3354-1848
E-mail: lucieneamparo@hotmail.com
Site: www.recantohotelerestaurante.com.br

ROTA HOTÉIS UBERLÂNDIA
Contato: Wagner
Endereço: R. Higino Guerra, 273, Martins 
Uberlândia.
Telefone (34) 3292-7191 / 3234-7257
E-mail: 
Site:www.rotahoteisudi.com.br

SAN DIEGO SUITES UBERLÂNDIA – Arco
Contato: Generosa Maria
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 3.500
Santa Maria - CEP: 38.408-404. 
Telefone: (34)3230 9000 /3230-9007
E-mail: comercial.udi@hoteisarco.com.br
Site: www.hoteisarco.com.br

SANARE HOTEL
Contato: Rubens - Celular (34) 99106-6464
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 2.350 
Santa Maria – CEP: 38.408-100.
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Telefone: (34) 3234-4600
E-mail: sanarehotel@netsite.com.br
Site: www.sanarehotel.com.br
   
SARA PALACE
Contato: Rubens - Celular (34) 99106-6464
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 4.921  
Santa Mônica – CEP: 38.408-288.
Telefone/Fax: (34) 3227-0915 
E-mail: sarapalace@netsite.com.br
Site: www.sarapalacehotel.com.br

UBERPALACE HOTEL
Contato: Roberto Cardoso
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 1.200  
Cazeca – CEP: 38.400-042.
Telefone: (34) 3236-6074 / 98852-1363
E-mail: gerencia@uberpalace.com.br
Site: www.uberpalace.com.br

VILLALBA HOTEIS LTDA
Contato: Paula Oyama Mota
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 4.651  
Aparecida – CEP: 38.400-766 - 
Telefone/Fax: (34) 3225-9200
E-mail: villalbahoteis@villalbahoteis.com.br
Site: www.villalbahoteis.com.br

INFORMÁTICA

OPENHAUS
Contato: Edjay Muniz
Celular (34) 99993-4441
Endereço: Rua Manto, 182 – Jardim Patrícia  
CEP: 38.414-123.
Telefone: (34) 3227-1422
E-mail: edjay@openhaus.com.br
Site: www.openhaus.com.br

INSTITUIÇÃO DE ENSINO E QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL

SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL
Contato: Sandra Castro 
Endereço: Av. Belo Horizonte, 525 – Martins  
CEP: 38.400-454.
Telefone/Fax: (34) 3235-0688 / 3235-0082
E-mail: sandra.castro@mg.senac.br
Site: www.mg.senac.br

SEBRAE - SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL
Endereço: Av. Floriano Peixoto, 01 – Centro  
CEP: 38.400-100.
Telefone: (34) 3237-2270
E-mail: luisa.vidigal@sebraemg.com.br
Site: www.sebrae.com.br

UFU – UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA
Contato: Elmiro Santos Resende 
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 2.121, 
Campus Santa Mônica
CEP: 38.408-144.
Telefone/Fax: (34) 3239-4893
E-mail: reitoria@ufu.br
Site: www.ufu.br

LAZER E ESPORTE 

CURUPIRA TURISMO DE AVENTURA 
Endereço: Av. Equador n° 203 – Roosevelt
Telefone: 99909-0302 / 98826-8742 / 99214-4298
Email: contato@curupiraturismo.com
Site: www.curupiraturismo.com
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Site:www.topasmotel.com.br

ORGANIZADORES E PROMOTORES DE EVENTOS

CLUBE DO COWBOY DE UBERLÂNDIA LTDA ME
Contato: Juliana Araújo Mendes
Endereço: Av. José Paes de Almeida, 950  
Jardim Finotti – CEP: 38.408-140
Telefone: (34) 3230-6900
E-mail geral: julianamendes@clubedocowboy.
com.br 
Site: www.clubedocowboy.com.br

ESSENCIAL EVENTOS E PRODUÇÕES
Endereço: Avenida Ortizio Borges, 2.608
 Santa Mônica – CEP: 38.408-164.
Telefone: (34) 3214-2706 / 99971-7380 / 
7812-2090
E-mail: mara@essencialep.com.br / 
comercial@ essencialep.com.br

MIDAS EVENTOS E PROMOÇÕES - RECEPTIVO
Contato: Fernando Moreira Gouvêa – Celular 
(34) 99977-4585 
Endereço: R. Grande Xexéu, 97 – Martins
CEP: 38.400-354.
Telefone: (34) 3255-6600
E-mail: midasnet@midasnet.com.br
Site: www.midasnet.com.br

POOL COMUNICAÇÃO
Endereço: Rua Olavo Bilac, 384 – Tabajaras  
CEP: 38.400-284.
Telefone/Fax: (34) 3235-7408
E-mail: humberto@poolcomunicacao.com.br
Site: www.poolcomunicacao.com.br
VIVA MARKETING PROMOCIONAL

Endereço: R. Barão de Camargo, 149, Sala 7  
Centro – CEP: 38.400-160
Telefone/Fax: (34) 3222 6992 / (34) 3211 6389
E-mail: antonia@vivamarketing.com.br; 
carolina@vivamarketing.com.br
Site: www.vivamarketing.com.br

SERVIÇOS

ALIANÇA SERVICE SERVIÇOS DE TÁXI
Endereço: Av. Indaiá, 880 Sala01 – Planalto  
CEP: 38.413-111.
Telefone: (34) 3254-5858 / 99977-4976
E-mail: aliancaservice@hotmail.com

CAMPIONI  DISTRIBUIDORA 
Contato: Bruno Brandão
Celular (34) 99988-1013
Endereço: Av. Monsenhor Eduardo, 949
Bom Jesus – CEP: 38.400-000.
Telefone: (34) 3232-0019 / 9988-1013
E-mail: contato@campionidistribuidora.com.br 
Site: www.campionidistribuidora.com.br 

EVNTS – TECNOLOGIA GRATUITA PARA 
HOSPEDAGEM 
Contato: Mariana ou Alexandre 
Endereço: Avenida Rondon Pacheco, 2100. 
Bairro: Vigilato Pereira. CEP: 38408-343 
Telefone: (34)3086-9900
E-mail: contato@evnts.com.br 
Site: www.evnts.com.br  

QUALITY LAVANDERIA 
Endereço: Avenida Nicomedes Alves dos 
Santos, 1127. Shopping Village Altamira, loja 
14.   Morada da Colina 
CEP: 38.411-106. 
Telefone: (34) 3210-4280
E-mail: uberlandia@qualitylav.com.br  

VELSEG CORRETORA DE SEGUROS
Endereço: Av. Segismundo Pereira 145
Santa Mônica - CEP 38.408-170.
Telefone: (34)3083.0364 / 9124.0127
E-mail: contato@velseg.com.br
Site: www.velseg.com.br

RECANTO DAS ÁGUAS 
Endereço: Rodovia Municipal Joaquim Ferreira, 
s/n. Zona Rural 
Telefone: (34) 3244-9200 – (34) 99791-9200
Email: gustavo@recantodasaguas.com.br
Site: www.recantodasaguas.com.br

RECANTO DO MERGULHADOR
Endereço: Av. Monsenhor Eduardo, 346 
Aparecida. 
Telefone: (34) 99670-7233
Email: contato@recantodomergulhador.com.br 
Site: www.recantodomergulhador.com.br 

SAVANA VENTURE
Endereço: Rua Rodolpho Pereira Alves, 212, B. 
Jardim Patrícia. 
Telefone: (34) 3210-3990 / 99672-3990
Email: contato@savanaventure.com.br
Site: www.savanaventure.com.br

SUP DO CERRADO ESPORTE E PASSEIOS 
Endereço: Rua Planalto, 120, 
Santa Mônica  
Telefone: (34) 99651-2525
Email: supdocerrado@gmail.com
Site: www.supdocerrado.com.br

TRILHAS INTERPRETATIVAS
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 305, sala 
01 Centro
CEP: 38.400-108.
Telefone: (34) 3210-6316 / (34) 99135-7646
E-mail: trilhas.interpretativas@gmail.com 
Site: www.trilhasinterpretativas.com

WAKEPARK PALMEIRAS 
Endereço: Alameda José de Oliveira, 1.111. 
Bairro: Jardim Holanda. 
Telefone: (34) 9175-5456
E-mail: gsousa@gmail.com  

WBERDIVER 
Endereço: Rua Mangue, 185- Jardim Botânico
Telefone: (34) 99107-7011 – (34) 3223-2241
Email: wbergonzaga@bol.com.br 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA E AUDIO VISUAL

DAMACENO VÍDEO PRODUÇÕES E EVENTOS
Contato: Leonardo Gama
Celular (34) 99667-4990
Endereço: Av. Afonso Pena, 4.465 – Umuarama 
– CEP: 38.405-308. 
Telefone/Fax: (34) 3230-3230
E-mail: damaceno@damaceno.com.br
Site: www.damaceno.com.br

GRAPHIX INFORMÁTICA
Contato: Luiz Gustavo Fernandes 
Celular (34) 99977-5000
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 2.074 – Tubalina 
– CEP: 38.412-066. 
Telefone: (34) 3256-6600 / Telefone de Plantão: 
(34) 99977-7575
E-mail:  graphix@graphixlocacao.com.br;
Site: www.graphixlocacao.com.br

PROJEÇÃO & IMAGEM
Contato: Lílian Cursino  
Endereço: Rua Olegário Maciel, 1517. Bairro: 
Vigilato Pereira 
Telefone: (34) 3217-3403/99106-2266/99667-5028
E-mail: comercial@projecaoeimagem.com.br
Site: www.projecaoeimagem.com.br

MOTEL

TOPAS MOTEL
Endereço: R. Dr. Arnaldo Godoy Souza, 1.455 
– Tubalina.
Telefone: (34) 3238-1332 / 3238-2000
Fax: (34) 3238-1855
E-mail: topasmotel@uber.com.br
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E-mail: marketingtri@band.com.br

CANAL DA GENTE 
Contato: Marcos Paulo Borges 
Endereço: Avenida Alexandre Ribeiro 
Guimarães, 316- Santa Maria 
Telefone: (34) 3212-7515
E-mail: marketing@canaldagente.com.br 
Site: www.canaldagente.com.br  

JORNAL GAZETA 
Contato: Kamilla Marques 
Endereço: Avenida Floriano Peixoto, 615, Sala 
208- Centro. 
Telefone: (34)3231-8050
E-mail: comercial@gazetadeuberlandia.com.br 

REVISTA CULT
Endereço: Av. Francisco Galassi, 990 – Morada 
da Colina, CEP: 38411-120.
Telefone/Fax: (34)3232-6600
E-mail: celiocult@gmail.com
comercial@netcult.com. br.
Site: http://netcult.com.br 

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

TV INTEGRAÇÃO
Endereço: R. Rio Grande do Norte, 1.069 
Umuarama – CEP: 38.402-016.
Telefone/Fax: (34) 3218-3400
E-mail: julio.paiva@tvintegracao.com.br
Site: www.tvintegracao.com.br

TV VITORIOSA
Endereço: Rua Bernardo Guimarães, 81 - Centro
Telefone: (34) 3292-5800
E-mail: everton@redevitoriosa.com.br

SPA’s

SPA EQUILÍBRIO
Endereço: Av. Felipe Bueno de Campos, 10
Ibiporã – CEP: 38.411-597
Telefone: (34) 3214-9070
E-mail: spaequilibrio@spaequilibrio.com.br
Site: www.spaequilibrio.com.br

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA

MAIONE CARRIJO CONSULTORIA EM INGLÊS 
Contato: Maione Carrijo
Celular (34) 99977-7016 
Endereço: Rua Augusto César, 486 - General 
Osório/38.400-162 
Telefone: (34) 9977-7016
E-mail: maionecarrijo@gmail.com

TRANSPORTES ALTERNATIVOS/LOCAÇÃO

CHINA TUR - TRANSPORTES
Endereço: R. Cel. Antônio Alves Pereira, 2.466 
Saraiva – CEP: 38.408-478
Telefone/Fax: (34) 3226-6049 / (34) 99971-5641
E-mail: chinatur.udi@gmail.com
Site: www.chinaturismo.com.br

TAXI ALIANÇA SERVICE
0800 940 5858
34 3254-5858
34 3255-5858
34 99300-5858
34 99781-5858

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

BAND TRIÂNGULO
Contato: Priscilla Silva
Celular (34) 98804-1768 
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 3159 – Lídice.
Telefone: (34) 3222-1311
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Site:www.topasmotel.com.br

ORGANIZADORES E PROMOTORES DE EVENTOS

CLUBE DO COWBOY DE UBERLÂNDIA LTDA ME
Contato: Juliana Araújo Mendes
Endereço: Av. José Paes de Almeida, 950  
Jardim Finotti – CEP: 38.408-140
Telefone: (34) 3230-6900
E-mail geral: julianamendes@clubedocowboy.
com.br 
Site: www.clubedocowboy.com.br

ESSENCIAL EVENTOS E PRODUÇÕES
Endereço: Avenida Ortizio Borges, 2.608
 Santa Mônica – CEP: 38.408-164.
Telefone: (34) 3214-2706 / 99971-7380 / 
7812-2090
E-mail: mara@essencialep.com.br / 
comercial@ essencialep.com.br

MIDAS EVENTOS E PROMOÇÕES - RECEPTIVO
Contato: Fernando Moreira Gouvêa – Celular 
(34) 99977-4585 
Endereço: R. Grande Xexéu, 97 – Martins
CEP: 38.400-354.
Telefone: (34) 3255-6600
E-mail: midasnet@midasnet.com.br
Site: www.midasnet.com.br

POOL COMUNICAÇÃO
Endereço: Rua Olavo Bilac, 384 – Tabajaras  
CEP: 38.400-284.
Telefone/Fax: (34) 3235-7408
E-mail: humberto@poolcomunicacao.com.br
Site: www.poolcomunicacao.com.br
VIVA MARKETING PROMOCIONAL

Endereço: R. Barão de Camargo, 149, Sala 7  
Centro – CEP: 38.400-160
Telefone/Fax: (34) 3222 6992 / (34) 3211 6389
E-mail: antonia@vivamarketing.com.br; 
carolina@vivamarketing.com.br
Site: www.vivamarketing.com.br

SERVIÇOS

ALIANÇA SERVICE SERVIÇOS DE TÁXI
Endereço: Av. Indaiá, 880 Sala01 – Planalto  
CEP: 38.413-111.
Telefone: (34) 3254-5858 / 99977-4976
E-mail: aliancaservice@hotmail.com

CAMPIONI  DISTRIBUIDORA 
Contato: Bruno Brandão
Celular (34) 99988-1013
Endereço: Av. Monsenhor Eduardo, 949
Bom Jesus – CEP: 38.400-000.
Telefone: (34) 3232-0019 / 9988-1013
E-mail: contato@campionidistribuidora.com.br 
Site: www.campionidistribuidora.com.br 

EVNTS – TECNOLOGIA GRATUITA PARA 
HOSPEDAGEM 
Contato: Mariana ou Alexandre 
Endereço: Avenida Rondon Pacheco, 2100. 
Bairro: Vigilato Pereira. CEP: 38408-343 
Telefone: (34)3086-9900
E-mail: contato@evnts.com.br 
Site: www.evnts.com.br  

QUALITY LAVANDERIA 
Endereço: Avenida Nicomedes Alves dos 
Santos, 1127. Shopping Village Altamira, loja 
14.   Morada da Colina 
CEP: 38.411-106. 
Telefone: (34) 3210-4280
E-mail: uberlandia@qualitylav.com.br  

VELSEG CORRETORA DE SEGUROS
Endereço: Av. Segismundo Pereira 145
Santa Mônica - CEP 38.408-170.
Telefone: (34)3083.0364 / 9124.0127
E-mail: contato@velseg.com.br
Site: www.velseg.com.br

RECANTO DAS ÁGUAS 
Endereço: Rodovia Municipal Joaquim Ferreira, 
s/n. Zona Rural 
Telefone: (34) 3244-9200 – (34) 99791-9200
Email: gustavo@recantodasaguas.com.br
Site: www.recantodasaguas.com.br

RECANTO DO MERGULHADOR
Endereço: Av. Monsenhor Eduardo, 346 
Aparecida. 
Telefone: (34) 99670-7233
Email: contato@recantodomergulhador.com.br 
Site: www.recantodomergulhador.com.br 

SAVANA VENTURE
Endereço: Rua Rodolpho Pereira Alves, 212, B. 
Jardim Patrícia. 
Telefone: (34) 3210-3990 / 99672-3990
Email: contato@savanaventure.com.br
Site: www.savanaventure.com.br

SUP DO CERRADO ESPORTE E PASSEIOS 
Endereço: Rua Planalto, 120, 
Santa Mônica  
Telefone: (34) 99651-2525
Email: supdocerrado@gmail.com
Site: www.supdocerrado.com.br

TRILHAS INTERPRETATIVAS
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 305, sala 
01 Centro
CEP: 38.400-108.
Telefone: (34) 3210-6316 / (34) 99135-7646
E-mail: trilhas.interpretativas@gmail.com 
Site: www.trilhasinterpretativas.com

WAKEPARK PALMEIRAS 
Endereço: Alameda José de Oliveira, 1.111. 
Bairro: Jardim Holanda. 
Telefone: (34) 9175-5456
E-mail: gsousa@gmail.com  

WBERDIVER 
Endereço: Rua Mangue, 185- Jardim Botânico
Telefone: (34) 99107-7011 – (34) 3223-2241
Email: wbergonzaga@bol.com.br 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA E AUDIO VISUAL

DAMACENO VÍDEO PRODUÇÕES E EVENTOS
Contato: Leonardo Gama
Celular (34) 99667-4990
Endereço: Av. Afonso Pena, 4.465 – Umuarama 
– CEP: 38.405-308. 
Telefone/Fax: (34) 3230-3230
E-mail: damaceno@damaceno.com.br
Site: www.damaceno.com.br

GRAPHIX INFORMÁTICA
Contato: Luiz Gustavo Fernandes 
Celular (34) 99977-5000
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 2.074 – Tubalina 
– CEP: 38.412-066. 
Telefone: (34) 3256-6600 / Telefone de Plantão: 
(34) 99977-7575
E-mail:  graphix@graphixlocacao.com.br;
Site: www.graphixlocacao.com.br

PROJEÇÃO & IMAGEM
Contato: Lílian Cursino  
Endereço: Rua Olegário Maciel, 1517. Bairro: 
Vigilato Pereira 
Telefone: (34) 3217-3403/99106-2266/99667-5028
E-mail: comercial@projecaoeimagem.com.br
Site: www.projecaoeimagem.com.br

MOTEL

TOPAS MOTEL
Endereço: R. Dr. Arnaldo Godoy Souza, 1.455 
– Tubalina.
Telefone: (34) 3238-1332 / 3238-2000
Fax: (34) 3238-1855
E-mail: topasmotel@uber.com.br
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E-mail: marketingtri@band.com.br

CANAL DA GENTE 
Contato: Marcos Paulo Borges 
Endereço: Avenida Alexandre Ribeiro 
Guimarães, 316- Santa Maria 
Telefone: (34) 3212-7515
E-mail: marketing@canaldagente.com.br 
Site: www.canaldagente.com.br  

JORNAL GAZETA 
Contato: Kamilla Marques 
Endereço: Avenida Floriano Peixoto, 615, Sala 
208- Centro. 
Telefone: (34)3231-8050
E-mail: comercial@gazetadeuberlandia.com.br 

REVISTA CULT
Endereço: Av. Francisco Galassi, 990 – Morada 
da Colina, CEP: 38411-120.
Telefone/Fax: (34)3232-6600
E-mail: celiocult@gmail.com
comercial@netcult.com. br.
Site: http://netcult.com.br 

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

TV INTEGRAÇÃO
Endereço: R. Rio Grande do Norte, 1.069 
Umuarama – CEP: 38.402-016.
Telefone/Fax: (34) 3218-3400
E-mail: julio.paiva@tvintegracao.com.br
Site: www.tvintegracao.com.br

TV VITORIOSA
Endereço: Rua Bernardo Guimarães, 81 - Centro
Telefone: (34) 3292-5800
E-mail: everton@redevitoriosa.com.br

SPA’s

SPA EQUILÍBRIO
Endereço: Av. Felipe Bueno de Campos, 10
Ibiporã – CEP: 38.411-597
Telefone: (34) 3214-9070
E-mail: spaequilibrio@spaequilibrio.com.br
Site: www.spaequilibrio.com.br

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA

MAIONE CARRIJO CONSULTORIA EM INGLÊS 
Contato: Maione Carrijo
Celular (34) 99977-7016 
Endereço: Rua Augusto César, 486 - General 
Osório/38.400-162 
Telefone: (34) 9977-7016
E-mail: maionecarrijo@gmail.com

TRANSPORTES ALTERNATIVOS/LOCAÇÃO

CHINA TUR - TRANSPORTES
Endereço: R. Cel. Antônio Alves Pereira, 2.466 
Saraiva – CEP: 38.408-478
Telefone/Fax: (34) 3226-6049 / (34) 99971-5641
E-mail: chinatur.udi@gmail.com
Site: www.chinaturismo.com.br

TAXI ALIANÇA SERVICE
0800 940 5858
34 3254-5858
34 3255-5858
34 99300-5858
34 99781-5858

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

BAND TRIÂNGULO
Contato: Priscilla Silva
Celular (34) 98804-1768 
Endereço: Av. Rondon Pacheco, 3159 – Lídice.
Telefone: (34) 3222-1311





Uberlândia é uma cidade que adora receber bem 

as pessoas. Quem visita Uberlândia conta com uma 

moderna rede hoteleira, efi ciência em serviços, 

gastronomia de alto nível, variedade de opções de 

compras, lazer e entretenimento, estrutura completa de 

saúde e natureza exuberante. Aproveite tudo o que nossa 

cidade tem pra você. Bem-vindo a Uberlândia.

BEM-VINDO A UBERLÂNDIA.
UMA CIDADE SEMPRE PRONTA
PARA RECEBER VOCÊ.

Espaço para convenções e eventos nacionais e internacionais

Seis parques ecológicos e Região dos Lagos formados pelas 
represas de Capim Branco, Nova Ponte e Miranda

Inúmeros bares, restaurantes, cafeterias, cachaçarias e bistrôs 

Roteiro inesgotável de compras e lazer com 6 shoppings 
e vários centros comerciais

Seis clubes de lazer, um deles entre os melhores da América Latina

Apresentações culturais no famoso Teatro Municipal 
e exposições artesanais no Centro de Tecelagem

Culinária típica da região reconhecida pelos doces, queijos 
e a saborosa comida mineira preparada no fogão à lenha

Ser cidade educadora é cuidar das pessoas.Ser cidade educadora é cuidar das pessoas.



Uberlândia é uma cidade que adora receber bem 

as pessoas. Quem visita Uberlândia conta com uma 

moderna rede hoteleira, efi ciência em serviços, 

gastronomia de alto nível, variedade de opções de 

compras, lazer e entretenimento, estrutura completa de 

saúde e natureza exuberante. Aproveite tudo o que nossa 

cidade tem pra você. Bem-vindo a Uberlândia.

BEM-VINDO A UBERLÂNDIA.
UMA CIDADE SEMPRE PRONTA
PARA RECEBER VOCÊ.

Espaço para convenções e eventos nacionais e internacionais

Seis parques ecológicos e Região dos Lagos formados pelas 
represas de Capim Branco, Nova Ponte e Miranda

Inúmeros bares, restaurantes, cafeterias, cachaçarias e bistrôs 

Roteiro inesgotável de compras e lazer com 6 shoppings 
e vários centros comerciais

Seis clubes de lazer, um deles entre os melhores da América Latina

Apresentações culturais no famoso Teatro Municipal 
e exposições artesanais no Centro de Tecelagem

Culinária típica da região reconhecida pelos doces, queijos 
e a saborosa comida mineira preparada no fogão à lenha

Ser cidade educadora é cuidar das pessoas.Ser cidade educadora é cuidar das pessoas.

R$ 5,99
w

w
w

.uberlandiacvb.com
.br

Cultura
Culture
Cultura

Leisure  
Ocio

Shopping
Compras

Services
Servicios

Events
Eventos

Cuisine
Gastronomia

Dezembro - December - Diciembre 2015 / 2016

Lazer Compras Serviços Eventos Gastronomia

Mapa Turístico :: Tourist Map :: Mapa Turístico



R$ 5,99
w

w
w

.uberlandiacvb.com
.br

Cultura
Culture
Cultura

Leisure  
Ocio

Shopping
Compras

Services
Servicios

Events
Eventos

Cuisine
Gastronomia

Dezembro - December - Diciembre 2015 / 2016

Lazer Compras Serviços Eventos Gastronomia

Mapa Turístico :: Tourist Map :: Mapa Turístico



R$ 5,99
w

w
w

.uberlandiacvb.com
.br

Cultura
Culture
Cultura

Leisure  
Ocio

Shopping
Compras

Services
Servicios

Events
Eventos

Cuisine
Gastronomia

Dezembro - December - Diciembre 2015 / 2016

Lazer Compras Serviços Eventos Gastronomia

Mapa Turístico :: Tourist Map :: Mapa Turístico


