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Você agora faz parte de um projeto pioneiro e inovador, um novo conceito de se morar, 

viver e trabalhar. 

Neste documento, você encontrará todas as informações necessárias e importantes 
para o seu bem estar dentro do nosso bairro. 
 
1. O que é o Granja Marileusa? 

 

Granja Marileusa é um projeto urbano voltado para a convivência, com tecnologia de ponta e 

localização privilegiada. Trata-se do primeiro bairro aberto e planejado de Uberlândia, que foi 

estruturado de forma a devolver para as pessoas o convívio entre elas. Reunindo um time de 

urbanistas, planejadores e profissionais especializados, é o exemplo mais palpável de um lugar 

onde se pode morar, viver e trabalhar. 

O bairro nasce do sonho do Comendador Alexandrino Garcia de retribuir para a cidade toda a 

generosidade com que a família foi acolhida. Com um conceito de cidade mais humana, criativa 

e inteligente, revela uma nova centralidade em Uberlândia, com lógica urbana favorável às 

relações das pessoas e suas influências com o consumo. A conectividade permite ainda fluxos 

rápidos com fácil acesso a importantes setores do município como centro, aeroporto, distrito 

industrial etc. 

O Granja Marileusa é uma comunidade planejada para reunir no mesmo lugar residências, 

comércio e serviços em uma infrastrutura diferenciada, com 100% de acessibilidade, aliados a 

uma extensa área verde, internet com WiFi Zone gratuita, sistemas de câmeras de última 

geração e tecnologia com capacidade para atender moradores e empresas conforme suas 

necessidades. Tudo pensado em harmonia, como se essas ruas fossem nossas, num bairro com 

cara de bairro.  
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2. O QUE SGNIFICA GRANJA MARILEUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DIFERENCIAIS DO GRANJA MARILEUSA 

 

a. O QUE TEM 

 

O Granja Marileusa é feito para as pessoas. Por isso, no projeto oferece uma 

mistura de opções para que quem vive aqui consiga encontrar tudo o que 

precisa. Possui lojas, restaurantes, supermercados, escolas e serviços diversos. 

Possui mobilidade em todo o bairro, praças, parques e zonas de wifi. 

 

 

b. SUSTENTABILIDADE 

 

 
No bairro existe um Programa de Diretrizes que todo parceiro que realiza algum 

empreendimento aqui deve seguir. Dentro deste programa há diretrizes de 
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Sustentabilidade que devem ser realizados durante toda a construção, desde o 

início da obra até o descarte dos materiais. 

 

Além disso, um Centro de Educação Ambiental está sendo criado para atender a 

comunidade por meio de conscientização e ensino dos cuidados com o Meio 

Ambiente. 

 

 

c. CONVÍVIO 

 

O convívio é o fator-chave do bairro, promover a interação entre as pessoas faz 

parte de garantir o bem-estar delas. E se as pessoas se sentem bem, estamos 

cumprindo o nosso papel. 

Por isso, o Granja promove ações que trazem o convívio, como a Feira Orgânica 

de Uberlândia que acontece sempre por aqui, palestras e encontros de negócios 

para empresas e empreendedores e vários outros eventos que tem como 

objetivo unir as pessoas com boas ideias e atitudes. 

 

d. ESPORTE E LAZER 

 

Nós incentivamos o esporte e lazer. Dentro do bairro é possível encontrar 

ciclovias e bicicletários, possui um Parque Linear (os parques lineares 

caracterizam-se como uma intervenção urbanística associada aos cursos d'água, 

principalmente aqueles associados ao tecido urbano, e tem como principal 

objetivo proteger e recuperar o ecossistema ligado aos corpos d'água, conectar 

áreas verdes e espaços públicos, controlar enchentes e propiciar áreas verdes 

destinadas a atividades culturais e de lazer) e um Parque Bike (explicar aqui).  

Além de praças e espaços que promovem o lazer e convívio de todos. 
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e. INFRAESTRUTURA 

 

 

 

Toda A infraestrutura possui o que é de mais moderno nos quesitos de 

tecnologia. Os cabos de energia são enterrados, que fazem com que a paisagem 

fique limpa e forneça mais segurança, além do sistema automatizado. Em vários 

empreendimentos, é possível ver as placas fotovoltaicas, que usam a luz para 

gerar energia.   

A internet que chega ao bairro é a ultra banda larga com WiFi Zone gratuita. Além 

disso, câmeras de segurança monitoram 100% do bairro. 

 

 

 

4. ASSOCIAÇÃO DE BAIRRO 

 

 

A Associação dA Associação de Moradores e Empresas do Granja Marileusa conta 

com uma taxa de condomínio para prestar todos os serviços de manutenção. 

Cada morador e empresa paga um valor que é proporcional ao tamanho de sua 

propriedade e em troca desfruta de um bairro limpo e seguro, com conforto e 

bem estar com as pessoas e a natureza. O sucesso da AME depende da 

colaboração individual de todos os associados. 
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a. O QUE É A AME? 
 
A AME-Associação de Moradores e Empresas do Granja Marileusa é uma 
instituição sem fins lucrativos, com o objetivo de oferecer aos moradores e 
usuários do bairro melhor qualidade de vida, com liberdade e conforto. É formada 
por assembleias e um representante, a fim de garantir que todos os propósitos 
do projeto sejam mantidos ao longo dos anos, deixando um legado na questão da 
sustentabilidade e na boa convivência entre as pessoas. Trata-se do principal e 
mais próximo canal de comunicação interno do empreendimento.  
 
Sendo representante de todos os associados, atua de forma efetiva junto aos 
órgãos públicos na cobrança dos serviços de responsabilidade do município, como 
segurança, limpeza, sinalização e iluminação das vias, coleta de lixo, roçagem das 
áreas públicas, manutenção das praças e nas redes pluviais e de esgoto, assim 
como reparos na camada asfáltica, entre outros. 
 
Além do relacionamento com os moradores, vizinhos, empresas, prefeitura e 
demais órgãos públicos, é da AME a responsabilidade de estabelecer o controle 
sobre o regimento das obras, manutenção, segurança e organização de eventos. 
Tudo por um lugar mais limpo e harmônico, com segurança, bem estar e respeito 
ao ser humano e ao meio ambiente. Juntos, somos capazes de fazer do nosso 
bairro cada vez melhor para se viver. 
 
 
 

b. ESTRUTURA DA AME 
 
- Sede (situada na Av. Floriano Peixoto, 5505 – B. Granja Marileusa) com: 

- Central de monitoramento 
- Espaço de convivência “Ciranda” 
- Praças 
- Playgrounds 

  
- Administradora; 
- Equipe de limpeza e manutenção; 
- Equipe de segurança; 
- Coleta Seletiva de resíduos. 
 
 

c. COMO FUNCIONA 
 

Todo associado paga uma taxa para a AME que contempla todo o rateio das 
despesas provenientes da manutenção e segurança do bairro.  
Esse valor é cobrado junto à taxa do respectivo condomínio de cada associado*. 
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*Vide Estatuto Social para compreender as categorias de associado e 
contribuições.   
 
 

d. ATRIBUIÇÕES 
 

A AME tem como responsabilidades: 
- Coordenação, viabilização e fiscalização dos empreendimentos constituídos no 
bairro; 
- Propiciar aos associados uma administração em caráter suplementar aos 
serviços públicos; 
- Fiscalizar as restrições urbanísticas aplicáveis; 
- Cuidar dos equipamentos urbanos instalados no bairro; 
- Promover ações de entretenimento culturais e esportivas; 
- Fomentar o desenvolvimento social; 
- Zelar pelos valores éticos e pela livre concorrência; 
- Cuidar do meio ambiente de forma a elevar a qualidade de vida; 
- Recolhimento de todo e qualquer animal (doméstico ou silvestre) não 
identificado dentro do bairro e o encaminhamento do mesmo para a autoridade 
protetora dos animais. 
 
 

e. INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

 COLETA DE RESÍDUOS 
 
O primeiro passo é separar os resíduos, gerados na sua casa ou no seu 
comércio, de forma adequada: 
- Resíduos Orgânicos: sobras de alimentos, cascas de frutas e de 
verduras, guardanapos; 
  
- Recicláveis: revistas, jornais, caixas de papelão, embalagens de papel, 
embalagens tetra pak, cadernos, latas de alumínio, tampas de garrafas, 
objetos de ferro, de cobre ou zinco, garrafas pet, brinquedos, baldes, 
potes e baldes de produtos de limpeza, higiene e de cosmético, frascos e 
potes de vidro, garrafas e cacos de vidro; 
- Rejeitos: bituca de cigarro, fraldas descartáveis, esponjas, alimentos de 
origem animal, resíduos sanitários, pó do aspirador. 
 
- O caminhão da coleta seletiva passa no bairro Granja Marileusa às 
quintas-feiras, a partir das 08:00h, já o caminhão da coleta comum 
(rejeitos/orgânicos) passa no bairro Granja Marileusa às segundas, 
quartas e sextas-feiras, a partir das 08:00h. 
 
- O serviço de coleta seletiva, oferecido pela Prefeitura Municipal de 
Uberlândia, é uma iniciativa que permite apoiar os catadores de 
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materiais recicláveis de Uberlândia, organizados em associações e 
cooperativas, promovendo a geração de trabalho, renda e redução do 
impacto ambiental (Sec. Serviços Urbanos - Prefeitura de Uberlândia). 
 
- Juntamente com os recicláveis, você poderá destinar, para a coleta 
seletiva, o óleo de cozinha usado, disposto em garrada PET. 
 
- Para que a coleta dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais seja 
realizada no bairro Granja Marileusa é necessário que tanto os 
recicláveis quanto o resíduo comum estejam, nos dias especificados, 
disponibilizados em containers devidamente identificados 
(recicláveis/rejeitos/orgânicos). Dessa forma, o container deve ser 
disposto em local visível, com acesso para a via pública, a fim de facilitar 
o trabalho de coleta pelos caminhões. 
 
- Será implantada a horta urbana no bairro, utilizando a compostagem 
dos resíduos orgânicos. 
 

 CUIDADO COM ANIMAIS DOMÉSTICOS 
 
- O associado deve se responsabilizar pela conduta do seu animal; 
- Para facilitar a localização de animais, recomendamos que o animal 
esteja identificado; 
- Cabe ao condutor do animal o recolhimento dos dejetos do mesmo. 
 
 

 
 

f. TODOS CONECTADOS 
 

Pensando na comunidade, fizemos uma parceria com 
o AppNearBee, que é um aplicativo de segurança 
(disponível para Android e iPhone) que funciona como 
uma plataforma colaborativa independente.  
Conheça mais em: www.nearbee.com.br e faça parte 
dessa comunidade. 

 
 

g. CONTATO E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
 
Telefone: (34) 2589-0987 
Endereço: Av. Floriano Peixoto, 5.505  
Uberlândia- MG | CEP: 38406-642 
Email: contato@amegranjamarileusa.com.br 
Site: www.amegranjamarileusa.com.br 
*Atendimento na sede: segunda a sexta, das 13 às 15h 

 

http://www.nearbee.com.br/
mailto:contato@amegranjamarileusa.com.br

