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A cidade de Uberlândia dá as boas vindas a
todos
os
atletas
participantes
do
Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil
de Natação de Inverno.
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Uberlândia é a principal cidade da mesorregião do Triângulo Mineiro e um dos mais
importantes municípios do estado de Minas Gerais, ficando abaixo em população apenas em
relação a Belo Horizonte.
A cidade de Uberlândia possui uma forte tradição cultural, sendo destaque na produção de
artesanatos, contando com teatro e um clube importante do futebol mineiro, o Uberlândia
Futebol Clube, além de ser referência em turismo, com seus inúmeros atrativos culturais,
naturais e arquitetônicos.
Uberlândia está localizada cerca de 500 quilômetros a oeste de Belo Horizonte e é acessível
por meios de vias estaduais e federais. Outra maneira é optar por uma viagem mais rápida é
por transporte de avião, já que o município conta com aeroporto.
Uberlândia é uma cidade multicultural que possui inúmeros atrativos para visitar. Abaixo,
listamos alguns dos principais pontos que merecem uma visita.
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Casa da Cultura
O mercado municipal está situado no centro de
Uberlândia e contém uma arquitetura moderna para a
época em que foi construído, meados da década de 1940.
O local abriga barracas que vendem uma gama de
produtos caseiros como doces, queijos, frutas, verduras,
legumes, peixes, frutos do mar, carnes de todos os tipos,
entre outras coisas.
Mercado Municipal
A Casa da Cultura está localizada na Praça Coronel
Carneiro e foi construída em estilo eclético e linhas
neoclássicas há 100 anos. Ao longo dos anos, foi
utilizado por departamentos de saúde, segurança,
cultura, entre tantos outros. Atualmente, reserva
inúmeras salas com objetos históricos e está aberta a
visitações.
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Estádio Municipal Parque do Sabiá
Situado no antigo Edifício da Câmara, o Museu Municipal
foi erguido com a intenção de hospedar a infraestrutura
poder legislativo local. O museu foi construído no estilo
romano e neolatino, e possui um acervo de documentos
históricos de Uberlândia, fotografias e utensílios
empregados nas atividades caseiras e comerciais das
primeiras décadas do município.
Museu Municipal
Uma das grandes forças do futebol mineiro, o
Uberlândia Futebol Clube atua no Estádio Municipal do
Parque do Sabiá, inaugurado em 1982 em um amistoso
entre a Seleção Brasileira e a Irlanda, com a presença
do Pelé. Com capacidade para 56 mil pessoas, o
estádio é o segundo maior de Minas Gerais, atrás
apenas do Mineirão, e o oitavo maior do Brasil.
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Usina Hidrelétrica Miranda

A Usina Hidrelétrica Miranda é uma das
mais importantes de Minas Gerais. Com
capacidade de geração de 408 MW e
uma barragem de 79 metros, foi
fundada em 1998 e seu reservatório
inunda uma área de até 50,61 Km2 e
tem um volume útil de 1,12 bilhões de
m³.
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O paredão de quase 30 metros de largura e 15 metros de
altura fazem da Sucupira uma das cachoeiras mais bonitas da
região. A 15 km do Centro, a água limpa e transparente das
quedas forma a piscina ideal para um banho refrescante.
Cercada pelas pedras e vegetação, É um paraíso para uma
tarde longe do agito da cidade sem precisar ficar na estrada
por muito tempo, com acesso pela BR 365.
Cachoeira Sacupira

Cachoeira Britador
Cercada pela vegetação, a água que cai dos 30
metros de altura da Cachoeira do Britador forma
uma piscina com tom esverdeado e lindo. A 55 km
de Uberlândia, ela é formada pelo Córrego
Lajeado e seu acesso não é difícil: depois da
ponte, na BR 365, basta virar na primeira estrada
de terra à direita.
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Cachoeira Irmãs
Lá, ao fundo de um tradicional convento, a Cachoeira
das Irmãs impressiona com seus 42 metros de altura
ladeados pela pedreira. O lago é ideal para banhos e
a queda, apesar de forte, não impede o mergulho nas
regiões mais calmas. Fica a 36 km do centro de
Uberlândia, na chácara do Convento das Freiras.

Cachoeira Salto do Brasil

Formada por 14 quedas, a primeira do conjunto Salto
Brasil é uma das mais visitadas. Com 5 metros de altura, é
possível ficar bem perto dela quando o fluxo está
calminho. A segunda tem 15 metros de altura, mas para
acessá-la é bom ter um pouco de experiência em trilhas.
Já a queda da terceira cachoeira tem 50 metros, mas para
chegar até ela é importante contar com a orientação de
um guia especializado, pois o caminho é bem inclinado.
Quem curte um passeio mais radical, vai adorar! O
complexo fica a 50 km de Uberlândia.
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LOCAL:
PRAIA CLUBE
ENDEREÇO: Praça Primo Crosara, 505 Copacabana, Uberlândia - MG, 38412-166

Localização

