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Uberlândia
Cidade Internacional

Municípios com
representações
internacionais representam
algo próximo a 3% no Brasil

Posicionar e incluir o Município de Uberlândia nos debates
de cidades globais e organizações internacionais

Relações
Paradiplomáticas e
Redes Internacionais

Contribuir para a competitividade das empresas locais,
através de ações e políticas para promover a abertura de
mercados e a internacionalização de empresas

Novos Negócios

Propor ajustes na cultura, imagem e atitudes institucionais
com vistas às melhores práticas e atenção às premissas
globais de internacionalização

Atitudes Institucionais

Criar sinergia e viabilidade na estruturação de projetos
através de associações que proporcionam inspiração,
aprendizado e recursos

Cooperação
Internacional e
Projetos

Uberlândia
Cidade Internacional

MOU: UBERLÂNDIA e REINO UNIDO
(assinado)
- Veículos elétricos
- Energia renovável
- Big data
- Parcerias Público-Privadas
MOU: UBERLÂNDIA e BARCELONA
(a assinar)
- Cidades inteligentes
- Sustentabilidade
- Turismo
MOU: UBERLÂNDIA e BARDEN-WÜRTTEMBERG
(a assinar)
- Cidades inteligentes
- Energia renovável
- Mobilidade urbana
- Parcerias Público-Privadas

Uberlândia
Inovação - Tecnologia e pesquisa científica

Primeira no interior de Minas Gerais e
sexta no Brasil em número de
StartUps;
3º
no
Brasil
em
relação
à
implementação de tecnologias para
atendimento ao cidadão;
Uberlândia foi escolhida para cobrir a
representação
do
Capítulo
da
Singularity University (Instituição de
Ensino e Pesquisa sediada no Vale do
Silício, Califórnia - Estados Unidos).
O UberHub é o ecossistema de
inovação de Uberlândia com o objetivo
de unir pessoas através da geração de
negócios para as nossas empresas e
um novo valor para a comunidade.

Uberlândia
Saúde - Rede Integrada e Excelência em Serviços

Uberlândia possui mais de 70 unidades
de saúde integradas, atendendo a uma
população de quase 3 milhões de
pessoas nos 86 municípios do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba;
O Hospital Municipal e Hospital
Maternidade foi considerado o melhor
hospital público do país quando
implementado;
Referência em cardiologia e medicina
de alta tecnologia, o Uberlândia
Medical Center é um modelo hospitalar
privado. Quando concluído, terá uma
área construída de mais de 100.000
m², o que a torna um dos maiores
centros médicos do Brasil.

Uberlândia
Educação - Qualidade de Ensino

9ª melhor educação do Brasil (IDEB);
No setor público, mais de 57.000
crianças têm acesso à educação
pré-escolar e primária;
No setor privado, destacamos as
escolas
com
metodologia
de
educação e escolas de programação
tecnológica da UNESCO.
A cidade é um centro universitário
com poderes públicos e privados.
Atualmente, existem 52 cursos
universitários
entre
gestão
e
engenharia *, contando com cerca
de 18.700 alunos.

Gestão: Administração (11), Ciências Contábeis (8), Ciências Econômicas (1).
Engenharia: Aeronáutica (1), Ambiental (3), Civil (7), Computação (3), Produção (7), Elétrica (4),
Eletrônica e Telecomunicações (1), Mecânica (4), Mecatrônica (1), Química (1)

Uberlândia
Turismo - Ambiente Hospitaleiro e Acolhedor

O segundo maior complexo hoteleiro
do estado de Minas Gerais, com 45
hotéis e 4.669 quartos;
Diversos espaços para eventos dos
mais diversos segmentos, incluindo
um grande centro de convenções
com capacidade para até 3.450
pessoas;
Uberlândia oferece diversas opções
de
lazer
que
proporcionam
experiências
únicas
com
Artesanato,
Arte,
Cultura
e
Religiosidade;
Uma cidade com belezas naturais,
que são compostas de agradáveis
locais rurais e ecológicos.

Uberlândia
Cultura - Arte, Diversidade, História e Memória

O Congado é uma manifestação
cultural e religiosa que perpetua, de
geração em geração, elementos da
resistência negra no momento da
escravidão. É uma herança intangível
da cidade;
Projetado pelo arquiteto brasileiro
Oscar Niemeyer, o Teatro Municipal
tem capacidade para 800 pessoas e
recebe espetáculos teatrais e musicais,
orquestras sinfônicas e grupos de
dança de todo o Brasil.
As expressões de nossa cultura se
misturam às tradições de pessoas de
várias regiões do Brasil que vivem aqui
e se manifestam em música, dança,
teatro, artesanato e principalmente na
culinária mineira.

Uberlândia
Esporte e Lazer - Qualidade de Vida e Bem-Estar

O Parque do Sabiá é um dos
principais
cartões
postais
de
Uberlândia. Está localizado em uma
área de 1.850.000 m² e recebe cerca
de 5.200 pessoas diariamente.
Estádio Municipal com capacidade
para 56.450 pessoas, sendo o
segundo em Minas Gerais;
Arena polivalente com capacidade
para 6 mil pessoas sentadas;
O Parque Siquierolli abriga o Museu
da Biodiversidade do Cerrado e
confere um espaço de lazer
diferenciado ao Distrito Industrial da
cidade;

Uberlândia
Mobilidade Urbana
Trânsito e Transporte - Integrado, Inclusivo e Acessível

Uberlândia é referência em políticas
públicas para pessoas com deficiência
e se tornou a primeira cidade do Brasil
com 100% de transporte público
acessível.
Uberlândia possui corredores de
ônibus
modernos
e
eficientes,
aproximadamente 120 mil pessoas
são transportadas diariamente com
uma frota de mais de 400 ônibus.
R$ 240 mi em investimentos, obtidos
por
meio
de
financiamento,
destinados à mobilidade urbana, seja
através da execução de obras de
infra-estrutura e construção de
determinado transporte coletivo, seja
pela reciclagem de vias urbanas.

Uberlândia
Localização Estratégica e Privilegiada

Acesso a
consumo;

grandes

Sedes
de
empresariais
internacionais;

centros

de

grandes
grupos
nacionais
e

Porto Seco - EADI e o depósito
alfandegado da Zona Franca de
Manaus (o único no estado de
Minas Gerais);
Agronegócio consolidado: 280 mil
hectares de terras aráveis e mais de
2,6 milhões de toneladas de grãos
processados.

Uberlândia
Aeroporto

Primeiro aeroporto de Minas Gerais
em movimento de passageiros
(Infraero)
Aeroporto: 15 minutos do centro da
cidade com voos diretos para as
principais capitais e conexões
brasileiras.
São Paulo
Rio de Janeiro,
Belo Horizonte,
Goiânia e
Brasília
Multimodal:
Implantação do complexo logístico
para transporte e armazenagem de
mercadorias
nacionais
e
internacionais.

Uberlândia
Meio Ambiente e Sustentabilidade

Primeiro em Minas Gerais e terceiro no
Brasil em tratamento de água, esgoto
e saneamento básico;
Na cidade, os rios são 100% livres de
poluição; a água e as águas residuais
são 100% tratadas, além de muitas
áreas verdes em toda a cidade;
Considerada
uma
das
maiores
estações de tratamento de água do
país, a Capim Branco é uma estrutura
de
gestão
preventiva
no
abastecimento de água (será possível
garantir o abastecimento de água a
mais de 3 vezes a população atual,
atendendo 3 milhões pessoas em
2060).

Obrigado!
Raphael Lelis
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo
@uberlandia.mg.gov.br

