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É com muita satisfação que recebemos você no campus da 
UniverCemig. Esperamos que o Programa de Treinamento 
ou de Desenvolvimento que o trouxe aqui seja um marco 
em seu progresso, tanto pessoal quanto profissional.

A Cemig acredita que a qualificação dos seus 
empregados seja o caminho para a eficiência e, por isso, 
investe em seu potencial humano. Lembramos, também, 
que a sua experiência pessoal poderá ser de grande 
importância para todo o grupo. Participe das atividades 
propostas. 

Desejamos-lhe sucesso durante esse treinamento e nos 
colocamos ao seu dispor para ajudá-lo a tornar o mais 
produtivo e agradável possível este período em que 
conviveremos.  

A seguir, você vai encontrar importantes informações sobre 
o funcionamento de nosso campus, bem como sobre a 
cidade de Sete Lagoas. 

Seja bem-vindo!

1. APRESEnTAçãO



2. InFORMAçÕES
    SObRE O CAMPUS 
Localizado na Rua Rui barbosa, 519 – bairro Santa 
Helena, o campus da UniverCemig abrange uma área 
total de 450.000 m2, contendo áreas verdes, amplos 
jardins e mais de 16.000 m2 de área construída.

MAIS DE 

16.000 m2

DE áREA COnSTRUíDA.
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Concentram-se nessa área:

Campos de treinamento para diversos cursos – 
linha viva, montagem e manutenção de linhas 
e redes elétricas, rede de distribuição aérea 
e subterrânea, montagem de torres para LTs 
de 230 a 500 kV, linha de transmissão de 34 
e 69 kV em estruturas de madeira, linha de 
transmissão de 138 kV em estruturas metálicas.

Prédios de ensino.
14

11Laboratórios de eletrotécnica, 
eletrônica, telecomunicações, 
medição e informática.

27

Salas de aula.
60

2.1 Estrutura



• Subestação didática.
• Campo de treinamento de motociclistas.
•  Pista de treinamento para veículos 

fora de estrada.
•  Galpão multiuso e galpão 

de medidas elétricas.
•   Simulador de operação do sistema  

de potência. 
•  núcleos de treinamento:  

energia solar fotovoltaica e gerenciamento 
informatizado da distribuição.

•  Miniusina hidráulica.
•  Depósito de materiais e equipamentos.
•  Garagem para caminhões 

(usados nos cursos de Manutenção).

•   Prédio do Serviço de Medicina  
e Psicologia do Trabalho.

•  Prédios de administração.
•  Oficina mecânica e carpintaria.
•  Refeitório com capacidade para 

atender até mil refeições/dia.
•  Alojamentos e casas com capacidade 

de hospedagem para 420 pessoas.
•  Cyber espaço e cantina.
•  Campos de futebol (society e oficial),  

quadras poliesportivas e mesas de jogos, 
sala de TV/projeção de vídeo.

•  Auditório.
•  Posto bancário.
•  Academia de ginástica.



2.2 Expediente

A UniverCemig tem um expediente diário de 8 horas, 
que é também o horário regular de aulas.

 Das 7h15min às 11h15min
 Das 13h às 17h

Durante o intervalo de almoço, você é livre para outras 
atividades e terá seu alojamento disponível para 
descanso.

O quadro de horário semanal, com a sequência das 
aulas, está sempre afixado no refeitório e na portaria 
do campus.



2.3 Regras internas

A UniverCemig possui regras de disciplina e boa 
convivência que devem ser estritamente respeitadas  
e seguidas. A seguir, estão listados os principais aspectos 
a serem observados, que fazem parte dos critérios para a 
sua avaliação, no item “Disciplina”.

• Manter o quarto organizado e limpo.
•  Ao sair do alojamento, manter porta, janelas e    

armários trancados, bem como as luzes apagadas  
e quaisquer eletrodomésticos desligados.

•  não deixar objetos de valor e dinheiro expostos.  
A Cemig não se responsabilizará por eventuais extravios.

•  não fazer uso de bebidas alcoólicas nos alojamentos  
e casas.

•  não afixar cartazes ou adesivos nas paredes  
ou portas de quaisquer prédios.

• não receber visitas externas nos alojamentos.
•  não lavar veículos particulares nas dependências  

do campus.
• não usar telefone celular durante as aulas.
•  Comunicar eventuais falhas ou defeitos nos móveis  

ou instalações à administração do campus da 
UniverCemig.

• Ao sair, deixar as chaves do quarto na portaria.
•  Conservar o SILÊnCIO (conversando em tom 

moderado, evitando ruídos, barulhos e sons 
inconvenientes) em tempo integral nos alojamentos. 
Respeitar a LEI DO SILÊnCIO após as 22h.

•  não entrar no refeitório com trajes inadequados,  
como camiseta sem manga.

•  não se envolver em intimidades afetivas, como 
namoro, nas dependências do campus. 

•  Visitar campos de treinamento, laboratórios, salas de 
aulas, pista de motos fora do horário de aula, somente  
sob supervisão de algum colaborador do campus.

•  Usar as quadras e campos de futebol apenas após  
as 17h.

•  Utilizar as churrasqueiras da área de lazer. não utilizar 
churrasqueiras particulares nas áreas das casas e 
alojamentos.



2.4 Orientações básicas

•   Dentro do campus, para quaisquer emergências e em 
qualquer horário, faça contato com a portaria, pelo 
ramal 461. Em caso de pânico, seguir orientações  
de seu instrutor.

•  Meio ambiente: preserve-o e colabore com a limpeza, 
utilizando o recipiente correto para cada resíduo. 

•  Utilização racional de energia:
•  Desligue a iluminação e os ventiladores quando  

se ausentar dos ambientes.
•  Desligue a tela do computador quando não estiver 

em uso.
•  Com o ar-condicionado ligado, mantenha portas  

e janelas fechadas. Sempre que possível, opte pela 
ventilação natural.

•  Utilização racional da água: se perceber vazamentos 
nas instalações hidráulicas, informe à administração  
do campus. Evite desperdícios.

• Saúde e segurança:
• beba só água potável (bebedouros ou mineral).
• Utilize seu crachá de identificação.

•   Pedestre, utilize sempre a faixa e obedeça  
à sinalização.

•   Motorista, utilize o cinto de segurança, obedeça  
às regras de trânsito e dê preferência aos pedestres; 
pare ou estacione seu veículo somente em locais 
permitidos (proximidades das casas e alojamentos 
e não próximo aos prédios de ensino) e evite 
estacioná-los sob árvores.

•  Comunique à portaria ou a qualquer colaborador 
do campus condições que ofereçam riscos 
ambientais e de acidentes.

•   Utilize os equipamentos de proteção individual de 
acordo com as orientações de cada área/atividade.

•   não fume no interior dos prédios, casas  
e alojamentos.

•   Faça contato na administração de infraestrutura  
do campus, pelo ramal 394 ou 223, quando precisar, 
inclusive para solicitar adaptadores de tomada.

•   não há serviço de lavanderia no campus. Em caso  
de necessidade, procure orientação na administração.

• A tensão nas tomadas das casa e alojamentos é de 127 V.
•  As caixas de sugestões se encontram no prédio Z e 

refeitório. Utilize-as para nos dar seu feedback.



2.5 Endereço e telefones

Rua Rui barbosa, 519 – bairro Santa Helena
CEP 35700-412 – Sete Lagoas/MG
Alojamento:   Quarto: 

Ao passar esse endereço para alguém, não se esqueça 
de indicar o número do quarto e o alojamento onde você 
está hospedado.
Obs.: existe uma caixa de correio na portaria.

Telefones: (31) 3027-3461; SIT 918-422/918-461/ 
918-400; Fax: (31)3027-3418
E-mail: univercemig@cemig.com.br

2.6 Portaria

A portaria (ramal 461) funciona 24 horas por dia. 
Sempre que passar por ela, identifique-se com sua 
carteira de identidade ou crachá de uso obrigatório 
na Empresa.

Sendo aqui uma Universidade e, ao mesmo tempo, uma 
dependência da Empresa, após meia-noite esse critério 
é diferente: se você chegar depois desse horário, terá 
acesso mediante identificação, por meio de crachá ou 
documento de identidade, e preenchimento completo do 
registro de entrada na portaria (nome, matrícula, turma, 
horário de entrada e assinatura). O registro de entrada 
na portaria será encaminhado aos instrutores. 

O instrutor poderá, a seu critério, afastá-lo das aulas, 
caso você não esteja em condições físicas adequadas 
para executar tarefas que envolvam risco, o que impacta 
diretamente no aspecto “Disciplina” em sua avaliação.

2.7 Refeitório e cantina

Horários de funcionamento do refeitório.

O serviço de cantina é terceirizado e está localizado 
no mesmo prédio da sala de jogos. Lá você encontra 
salgados, refrigerantes, doces, picolés, água mineral 
e alguns artigos de uso pessoal.  

2.8 Alojamentos

Os alojamentos do campus da UniverCemig possuem 
mais de 400 leitos. Cada quarto, para duas pessoas, 
possui armários, escrivaninhas e banquetas. 

A distribuição do pessoal nos quartos segue critérios 
estabelecidos pela administração do campus.

2.9 Auditório

Localizado no prédio 2, o auditório é o local para 
reuniões, palestras e exibição de filmes. Todos devem 
cuidar desse patrimônio e zelar por sua preservação.

DIAS ÚTEIS

CAFÉ DA 
MAnHã ALMOçO JAnTAR

6h às 
7h10min

11h15min às 
12h15min 19h às 20h

sáb./dom./
feriado

8h30min 
às 9h 12h às 13h 19h às 

19h30min



2.10 Ligações telefônicas

Você não deve receber ou fazer ligações telefônicas 
durante o horário das aulas, exceto em caso de doença 
grave ou falecimento.

Fora do expediente de trabalho, você pode fazer e 
receber ligações pelos telefones (31) 3027-3461 (por 
meio da portaria) ou (31) 3027 3XXX (ramal direto de 
seu alojamento). Há telefones públicos dentro do campus.

Ligações a cobrar não serão recebidas.

2.11 Esporte e lazer no campus

O campus da UniverCemig dispõe de academia de 
ginástica, quadras de futebol de salão, vôlei, peteca, além 
de campos gramados para futebol (um deles para society). 

Além dessas opções, conta com sala de TV e uma 
área destinada à integração, com espaço gourmet 
(churrasqueira e fogão a lenha), mesas de jogos e 
infraestrutura para atividades sociais.
 

2.12 Visitas

nos fins de semana e feriados, fora do horário normal 
de trabalho, você poderá trazer seus familiares para 
conhecer a UniverCemig. 

Comunique-se antes com a administração do campus 
para obter autorização e instruções a respeito. 
É proibido receber visitas nos alojamentos e casas.

2.13 Serviço de Psicologia  
e Medicina do Trabalho
no campus da UniverCemig, há um posto de Serviço de 
Medicina e Psicologia do Trabalho capacitado a prestar 
informações aos treinandos e encaminhá-los para a rede 
de assistência local conveniada.

2.14 Vestuário
Alguns cursos exigem a utilização de uniforme.  
Essa observação consta no “Conteúdo Programático”  
de cada curso, disponível na Intranet.

2.15 Frequência
A escola enviará ao responsável pelo treinando as 
alterações ocorridas durante sua permanência no curso.



2.16 Despesas de viagem
Adiantamentos, despesas com viagens e acertos em geral 
serão feitos pelo órgão de lotação do treinando, segundo 
critérios da Empresa, contidos na IS-07.

2.17 Aprendizagem
O ensino nessa escola é feito em salas de aula com 
número reduzido de alunos. na maioria dos cursos, 
as aulas teóricas são seguidas de aulas práticas em 
laboratórios e campos de treinamento. Mesmo nas 
aulas teóricas, há utilização de equipamentos e quadros 
pedagógicos que permitem a realização de experiências 
que levam à compreensão das teorias apresentadas. Em 
seguida, os treinandos passam a executar experiências 
similares, com o mesmo material, para fixação das 
matérias.

Vários instrutores, agrupados em diversas áreas de 
conhecimento, dedicam-se a tarefas de ensino e pesquisa. 

•  Participe das aulas ativamente para facilitar seu  
próprio aprendizado.

•  Ajude a preservar o patrimônio do campus, 
mantendo-o em boas condições de utilização.

•  Colabore com seus colegas, contribuindo para um 
clima de ajuda mútua, participando dos projetos 
desenvolvidos.

•  Saiba conduzir-se como um cidadão responsável, 
mesmo fora das dependências do campus.

•  Trabalhe para obter o melhor resultado possível do 
treinamento. Lembre-se de que seu desempenho futuro 
dependerá, em grande parte, do seu aprendizado  
no curso.

•  Respeite seus colegas, evitando brincadeiras 
impróprias.

A Cemig espera que você, integrando sua equipe de 
trabalho, possa engrandecê-la, com muita dedicação, 
interesse, excelente comportamento e que, em qualquer 
momento, você possa ser um exemplo de empregado.

3.  A CEMIG ESPERA  
QUE VOCÊ:



4. InFORMAçÕES 
    SObRE SETE LAGOAS

Cidade com aproximadamente 250.000 habitantes, 
ligada a belo Horizonte pelas rodovias bR-040 (72 
km) e MG-424 (88 km). O trajeto belo Horizonte/
Sete Lagoas pode ser feito de ônibus, com embarques 
a cada meia hora. Sete Lagoas liga-se a várias outras 
cidades por diversas linhas e horários.

A cidade possui ampla rede bancária, inúmeros 
supermercados, comércio diversificado, hospitais  
e clínicas de saúde.

4.1 Telefones úteis
em Sete Lagoas

Hospital Municipal – (31) 3774-8668 (atendimento de 
emergência a acidentados)
Hospital Nossa Senhora das Graças – (31) 2107-6000 
(convênio Cemig Saúde)
Hospital Pronto Atendimento Unimed – (31) 3774-1000 
(convênio Cemig Saúde)
Táxi – (31) 3771-9681
Mototáxi – (31) 3772-1522
Rodoviária – (31) 3773-1133
Shopping Sete Lagoas – (31) 2106-3800
Centro de Apoio ao Turista (CAT) – (31) 3772-2197

4.2 Esporte, lazer e turismo 

Várias são as atrações dessa cidade, sejam elas 
naturais ou culturais. Abaixo estão listadas as principais.

• CAT JK – Centro de Apoio ao Turista Presidente 
Juscelino Kubitschek. Situado no coração da cidade, 
ao lado da Lagoa Paulino, circundado por um espelho 
d’água, sua construção lembra um pássaro alçando 
voo. Inaugurado em 12 de setembro de 1990, serve 
como ponto de orientação ao turista e possui uma 
feira permanente de amostra dos produtos artesanais 
e industriais do município. Como incentivo à cultura, 
nele são expostas obras de artistas setelagoanos, além 
de ser um espaço aberto a eventos cívicos, culturais, 
esportivos, entre outros.



• SeRRA de SANTA HeLeNA – Principal local de lazer 
de Sete Lagoas, de onde se tem a mais bela vista da 
região. no seu topo, está a Igrejinha de Santa Helena, 
em estilo colonial (de 1852), onde se realiza a Festa 
de Santa Helena, que atrai milhares de turistas e 
devotos. na Serra, encontra-se ainda uma das maiores 
atrações do município, o Parque da Cascata, onde 
foram construídos restaurantes, quadras desportivas, 
estacionamento e uma praia artificial à beira do lago.

• GRUTA Rei do MATo – Aberta à visitação pública em 
1988, a gruta possui 220 m de extensão, com um desnível 
de 48 m. Em seus quatro salões, observam-se estalagmites, 
estalactites e cascatas de pedras calcárias surpreendentes. 
no quarto salão da gruta, destacam-se formações raras, 
como duas colunas esbeltas perfeitamente cilíndricas e 
harmoniosas, compostas por belos cristais de calcita, 
com diâmetro médio de 20 a 30 cm e altura aproximada 
de 20 m. Formações desse tipo, segundo geólogos, são 
encontradas apenas na Gruta de Altamira, na Espanha.  
O moderno projeto de iluminação, especialmente 
concebido para a Gruta e que ficou a cargo da Cemig, 
desliga-se automaticamente após a passagem do grupo 
visitante, evitando variações térmicas que afetam o 
ecossistema do lugar. Um passeio imperdível.
 

• LAGoA PAULiNo – iLHA do MiLiTo – O cartão 
de visita da cidade fica no Centro e possui 2 km de 
perímetro. Por sua localização, é a principal lagoa 
do município, servindo de ponto de referência para 
a população. É totalmente urbanizada, rodeada por 
um passeio largo com palmeiras, relvados, bancos 
e iluminação. nela, há também uma pequena ilha 
chamada Milito, perto da margem, com jardins, 
árvores, pombal, restaurante e pedalinhos para 
passeios. A água é um pouco turva, com temperatura 
aproximada de 20°C e abriga vários peixes pequenos. 
não são permitidos banhos na Lagoa. O paisagismo 
em toda a orla é motivo de admiração, com especial 
destaque para os buritis e palmeiras que se somam  
à beleza existente no local.

• LAGoA CATARiNA – iLHA dAS FLoReS – Localizada 
dentro da área urbana, a Lagoa Catarina tem formato 
oval e aproximadamente 550 m de perímetro. É toda 
cercada por uma proteção de pedra, seguida por 
uma pequena faixa de relva e circundada por um 
passeio com calçada de mosaico de pedra. Possui uma 
pequena ilha artificial perto da margem e é ligada a 
ela por uma ponte. O local é relvado e arborizado, 
existindo também um bar com o mesmo nome da Ilha. 
A Lagoa é cercada por casas residenciais e o bairro 
onde se encontra é muito tranquilo, o que torna o local 
sossegado e agradável. A água da Lagoa é um pouco 
turva, com temperatura aproximada de 20ºC. não são 
permitidos banhos.

• LAGoA dA BoA ViSTA – Localizada no bairro boa 
Vista, possui perímetro de aproximadamente mil metros. 
Suas águas são turvas e com temperatura aproximada de 
20ºC. nela, são encontradas várias espécies de peixes. 
Possui iluminação a vapor de mercúrio, o que possibilita 
bons passeios noturnos por sua avenida ajardinada e 

Serra de Santa Helena



arborizada. no centro, há uma pequena ilha – a Ilha dos 
Macacos –, com árvores e abrigo para esses animais. 
Além disso, há um restaurante mirante de um lado e o 
Parque náutico da boa Vista do outro. O local é muito 
agradável e bem cuidado.

• LAGoA JoSé FéLix – Com aproximadamente 2.700 km 
de extensão, é a maior lagoa existente no município. 
nas suas margens, estão localizados o Clube náutico 
de Sete Lagoas, o Clube AAbb, o Clube da Associação 
dos Servidores Municipais, além de residências 
particulares. É a única lagoa onde se pratica a pesca 
permanente, podendo ser encontradas várias espécies 
de peixes. A água dessa lagoa, tal como a das outras, 
é turva e com temperatura média de 20°C. O acesso à 
Lagoa é fechado pelas áreas particulares.

• PARqUe dA CASCATA – Localizado no alto da 
Serra de Santa Helena, a 7 km do Centro da cidade, 
o Parque possui uma área de 295 ha, sendo 40 de 
mata nativa, com reservas de fauna e flora. Ali foi 
desenvolvido um amplo projeto turístico, em convênio 
com a Embratur, que implantou uma barragem para 
a formação de um lago com 450 m de diâmetro, 
cercado por uma praia artificial de um lado e mata 
virgem do outro. 

Há duas pequenas ilhas no lago. O Parque possui 
também restaurante, bar, quadras de vôlei de areia, 
dois quiosques grandes, playground, praia e uma área 
para campismo, com luz e água. Sua portaria fica a 
1,5 km do lago, por estrada calçada.
• PARqUe NáUTiCo dA BoA ViSTA – Ocupa uma 

Parque da Cascata

40 hectares de mata 
nativa com reservas 
de fauna e flora.



área de 18 mil m2 e é dotado de infraestrutura para 
atender cerca de oito mil pessoas. O local é bonito, 
bem cuidado e muito agradável, possuindo caminhos 
calçados, circundados por áreas relvadas e jardins. 
Possui campo de futebol, pista de bicicross e skate 
de cimento, quadras poliesportivas, pistas de patins, 
minizoológico, restaurantes, bares, playgrounds, quadra 
de peteca, ancoradouros para pedalinhos, pista de 
cooper e praça de eventos. nas manhãs de domingo, 
acontece nesse local uma feira tradicional, com 
barracas de artesanato e comidas típicas.

• RePUxo – Instalado na Lagoa Paulino, trata-se de uma 
potente fonte luminosa a laser que pode atingir até 50 m 
de altura, proporcionando um lindo espetáculo visual.  
na época da construção, só havia uma fonte semelhante 
a essa em Paris, na França.

• CASA de CULTURA – Local aberto a manifestações 
culturais, com espaço para exposições, espetáculos, 
reuniões. Conta com um teatro, uma galeria de artes, 
uma biblioteca pública com cerca de 20 mil volumes
e um setor de promoções culturais. Lá funcionam 
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura
e associações como a Academia de Letras de
Sete Lagoas e a União brasileira de Trovadores.

• CASARão – CeNTRo CULTURAL – Recebeu o nome 
de “Centro Cultural nhô Quim Drummond” em 1991. 
Construção do século XVIII, em estilo colonial, possui 
30 cômodos distribuídos por dois pavimentos, com 
enquadramento de cunhais de madeira e de seção 
horizontal. O Centro de Preservação do Folclore, 
instalado no Casarão, permitiu que a cultura setelagoana 
fosse preservada. Foi assim com o congado, folclore rico 
e raro, que se mantém com as suas guardas na mais pura 
tradição. no pátio do Casarão, há um anfiteatro com 
capacidade para 1.500 pessoas.

• MUSeU HiSTóRiCo MUNiCiPAL – Antiga Fazenda Sete 
Lagoas, construção do século XIX. Esse Museu faz parte 
do conjunto arquitetônico mais antigo da cidade. Seu 
objetivo é relatar a história do município e da região na 
qual está inserido, focalizando o indígena, o tropeiro, o 
minerador e o escravo, no período compreendido entre a 
primeira e a segunda guerra mundial. Dá destaque para a 
Sala do Cristal – outrora principal riqueza do município –, 
além de outras pedras, como o mármore de cor rara.

• PRédio dA eSTAção dA eSTRAdA de FeRRo – 
A Estação da Estrada de Ferro Central do brasil 
desencadeou o crescimento da cidade – até então 
concentrada em torno da Igreja de Santo Antônio – 
para esse local. O Prédio possui médio porte e tem 
o beiral todo rendilhado. Foi remodelado em 1990. 
Localizado no centro da praça, é cercado por trás pela 
estrada de ferro e, na frente, por uma grande área 
relvada com canteiros e vasos de flores. Possui bonita 
iluminação a vapor de sódio.

• MATRiz de SANTo ANTôNio de SeTe LAGoAS – 
A construção da Matriz de Santo Antônio de Sete 
Lagoas foi iniciada pelo vigário José Vicente de Paula 
Elisiário, que assumiu a Paróquia da cidade em 1843, e 
só terminou em 1886. A Igreja está situada em um local 
privilegiado da cidade, perto do centro comercial, com 
uma visão bonita do bairro da Várzea, que se espalha 
abaixo dela. Seu adro é grande, aberto e com calçada 
de pedra. A fachada segue o estilo das grandes igrejas 
mineiras do século XIX. 

no interior, podem ser apreciados trabalhos 
arquitetônicos e artesanais de grande valor artístico: 
o altar-mor, os altares laterais e os púlpitos decorados 
com desenhos ornamentais entalhados na madeira e 
folheados a ouro.



• iGReJA SANTA HeLeNA – na Serra de Santa Helena, 
foi erguida a Igreja de mesmo nome, construída em 
1852 pelo fazendeiro Antônio de Avelar. Do alto da 
Serra, tem-se uma bela vista panorâmica da cidade. 
É rodeada por relva e tem à sua frente um cruzeiro 
iluminado e moderno. A Igreja, de pequenas dimensões, 
possui um corpo único pintado de branco, com porta 
central azul-escura em verga abatida e duas janelinhas 
na altura do coro. O interior é muito simples: tem um 
pequeno coro e um painel grande com figuras de anjos. 
O teto é chanfrado, com tabuado pintado de azul 
colonial. A mesa do altar-mor é encimada com  
a imagem de Santa Helena.

• CAPeLA de NoSSA SeNHoRA dA PiedAde – 
Essa Capela possui um corpo único, com frontão 
triangular e três portas de verga abatida na fachada, 
sendo a central proporcionalmente maior que as outras. 
no interior da Capela, a impressão que se tem é de 
simplicidade, com piso de ladrilho e teto pintado de 
azul-claro. O altar-mor é suspenso na altura de três 
degraus e nele há várias imagens.

• PRAçA dA FeiRiNHA – nesse local está instalada 
a Feira de Artesanato e Comidas Típicas, tradicional 
programa para as noites de sexta-feira e sábado.

• ArenA do JAcAré – O Estádio “Joaquim Henrique 
nogueira”, popularmente conhecido como Arena do 
Jacaré, é a sede do Democrata F. C., clube de futebol 
fundado em 1914. A mascote do Democrata é um 
jacaré, escolhido por ser um animal ágil e pela alusão 
às lagoas da cidade. Com capacidade para 25 mil 
espectadores, a Arena é um dos mais modernos  
e equipados estádios de futebol do brasil.

MEnSAGEM FInAL

Chegamos ao final deste Guia.
A UniverCemig deseja que as suas expectativas se 
transformem em energia propulsora de suas realizações.
Que todos nós possamos crescer e acumular experiências 
em todos os segmentos das nossas vidas.
Ao final desta breve jornada, com certeza, seremos 
mais sábios e simples, como são simples as coisas.

Arena do Jacaré
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