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AGENDA MARINGÁ – Relatório Final de Propostas 

 

A Câmara Municipal de Maringá, através da Resolução 607/2014, instituiu a 

Agenda Maringá, documento público que tem por objetivo relacionar as principais 

demandas do Município, constatadas nas diversas áreas de atuação do poder público e 

ainda por instituições representativas da sociedade, a fim de encaminhá-las oficialmente 

aos candidatos a Governador do Estado do Paraná. 

O primeiro passo após a aprovação da Resolução foi convocar as entidades 

interessadas no assunto e solicitar a elas que enviassem suas propostas por escrito. Em 

seguida, realizou-se no dia 20 de agosto, a partir das 14 horas, no Plenário Ulisses 

Bruder, Audiência Pública, dando visibilidade à iniciativa para que toda a comunidade 

pudesse ter acesso ao que foi discutido e também colher outras demandas não 

formalizadas por escrito. 

Por fim, elaborou-se o presente relatório, que segue com as reivindicações que 

são frutos da participação da coletividade maringaense. Abaixo, estão elencadas por 

entidades as necessidades de cada setor. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB – SUBSEÇÃO DE MARINGÁ 

 

Além das demandas elencadas pelo CONSEG: 

1. Para a contenção da crise instalada no sistema carcerário da região, também é 

necessário investimentos na construção de novos prédios com a finalidade de 

abrigar presos provisórios e condenados, garantindo-lhes a dignidade exigida 

por todo cidadão. 

2. Designação imediata de no mínimo 8 (oito) Defensores Públicos para a Comarca 

de Maringá e 1 (um) Defensor Público para cada Comarca da Região 

Metropolitana. 
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3. Na área do Meio Ambiente, é necessário que se dê agilidade à concessão de 

licenças ambientais, devendo neste caso ser estudado o aumento do corpo 

técnico e reestruturar o sistema de atendimento, de modo a eliminar burocracias 

indesejadas. 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM 

 

1. Conclusão total do Hospital Universitário de Maringá. 

2. Autonomia à Universidade. 

 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGÍSTICA 

DE MARINGÁ – SETCAMAR 

 

1. Criação da Delegacia Especializada em Roubo e Furto de Cargas. 

2. Aprovação da Lei de Combate à Receptação de Carga que pune com a cassação 

do registro, no cadastro do ICMS, empresa que comercializar cargas roubadas 

ou furtadas. 

3. Lei de incentivos para incremento da atividade – ProCarga, renovação de frota, 

ampliação de estrutura física, ICMS dos insumos etc. 

4. Reestruturação física e de pessoal técnico dos escritórios governamentais, tais 

como IAP, DER, para obtenção de licenças. 

5. Ponto de Parada – criação de local apropriado para o cumprimento da lei 

12.619/2012, que estabelece a jornada de trabalho do motorista profissional. 

6. Malha Viária Estadual – melhoria das rodovias estaduais com conservação, 

sinalização e construção de 3ª faixa e acostamento. 
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SOCIEDADE ETICAMENTE RESPONSÁVEL – SER / OBSERVATÓRIO SOCIAL 

DE MARINGÁ – OSM 

 

Cumprimento de uma decisão já tomada pelo Estado, que é a da transparência da 

Administração e do Acesso à Informação Pública. Nesse sentido, propõe-se a adoção de 

medidas de gestão que propiciem a maior eficiência na abertura de adoção de medidas 

de gestão que propiciem a maior eficiência na abertura de dados e no cumprimento de 

legislação em vigor, tanto pela Administração Direta, como também à indireta, como 

empresas públicas, de economia mista, fundações e autarquias. 

Com esse intuito, partindo da constatação decorrente da experiência de atuação 

do Observatório Social, sugere-se a adoção das ações que seguem, as quais podem 

propiciar a formação de bases sólidas de produção e guarda da informação, sempre com 

o objetivo de garantir a sua autenticidade, integridade e confiabilidade, no momento de 

transmissão ao cidadão: 

1. Divulgação à Sociedade, no âmbito das atividades de educação e comunicação 

do Estado, do seu direito de acesso à informação e das formas de exercê-lo. 

2. Capacitação de servidores públicos com relação ao seu dever de prestar 

informações à sociedade. 

3. Instituição de um código de conduta administrativa em relação à guarda e 

publicação de informações, assim como de atendimento aos pedidos de acesso à 

informação. 

4. Instituição de metodologia uniforme e permanente de formação, instrução e 

arquivamento de processos administrativos, seja em meio físico ou digital. 

5. Capacitação consistente de servidores para atuação em licitações e na 

fiscalização de contratos de administração. 
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CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE MARINGÁ – CONSEG  

 

1. Aumento do efetivo policial de Maringá em mais 300 policiais para que se 

possam manter os bons índices de segurança da cidade, índices alcançados 

através de uma efetiva participação da sociedade maringaense e do Município. 

Sendo Maringá um exemplo para que outras cidades do Estado também se 

mobilizem e melhorem seus índices, torna-se justo, portanto, que o Estado, no 

seu papel de promotor da segurança, dê condições de manutenção e melhorias a 

um município, onde a população dá exemplo. 

2. Maringá necessita de maior efetivo policial para que possamos atender às 

demandas da sociedade. Proporcionalmente à população, estamos com quase 1/3 

do efetivo disponível para cidades do mesmo porte. A sociedade maringaense 

tem sido atuante e efetiva, buscando soluções locais. Porém, no que tange direta 

e unicamente ao poder público, necessitamos de apoio imediato. 

3. Solução para que os organismos policiais possam avançar na área de Tecnologia 

da Informação, pois hoje o organismo oficial do Estado, a CELEPAR, não 

atende às necessidades mínimas para que a polícia do Estado possa alcançar 

índices satisfatórios nesse setor. Equipamentos mínimos e softwares básicos não 

podem ser adquiridos ou desenvolvidos, em razão da capacidade técnica da 

CELEPAR nesse setor. 

4. Recursos para a construção da sede da Companhia da Polícia Ambiental em 

terreno já doado pela Prefeitura de Maringá. 

5. Recurso para a construção do Centro Integrado de Operações de Segurança 

Pública – CIOSP, projeto já elaborado pelos órgãos locais e enviado ao Governo 

para aprovação. 

6. Aumento do efetivo para as unidades penais de Maringá, tanto nas áreas de 

segurança, administrativo e técnico, visto que atualmente encontram-se com 

poucos profissionais, necessitando fazer o desvio de função para cobrir outras 

necessidades. 
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7. Maior contratação de delegados da polícia civil para atender a demanda de 

Maringá e região, visto que hoje está com um número abaixo do ideal. 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

 

1. Participação do Estado na integração do transporte coletivo entre as cidades de 

Maringá, Paiçandu, Sarandi, Itambé, floresta, Ivatuba, Doutor Camargo, 

Mandaguari, Marialva, Iguaraçu e Mandaguaçu, materializada em amparo 

financeiro. 

2. Isenção de ICMS sobre o óleo diesel para o transporte metropolitano das 

localidades que fazem parte da região metropolitana de Maringá. 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA- 

PR/REGIONAL MARINGÁ 

 

1. Que os quadros técnicos de engenharia e agronomia dos órgãos, estaduais com 

representação em Maringá e região sejam dimensionados às demandas 

respectivas (Ex.: DER, IAP, SEDU/Paranacidade, Emater, SEAB, SEED, 

Cohapar, UEM, etc.), e que seja respeitado o piso profissional estabelecido pela 

Lei Federal 4590-A. 

2. Que seja proposta alei estadual sobre inspeção predial em edificações conforme 

porte e idade da construção. 

3. Que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente atue com políticas públicas 

voltadas à implementação de Planos Integrados de Gerenciamento de Resíduos 

(otimizando as ações entre municípios). 

4. Que o Governo Estadual promova incentivos à instituição de consórcios 

municipais para os trabalhos de coleta, transporte, destinação final (aterros) e 

reaproveitamento dos resíduos. 
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5. Que ocorram investimentos em contornos rodoviários em Maringá (ex.: 

recuperação do pavimento atual do contorno sul, planejamento e execução do 

novo contorno sul, adaptações do contorno norte – entrada Sarandi-Maringá). 

6. Que o Estado propulsione a integração de mobilidade urbana entre os 

municípios da região norte do Paraná (“Trem Pé Vermelho”) e região noroeste 

(duplicação PR-323). 

7. Que aconteçam incentivos estaduais à industrialização de produtos 

agropecuários gerados na região, propiciando melhores condições de agregar 

valor à matéria prima produzida. 

8. Que sejam otimizados os órgãos estaduais que atuam com extensão rural (ex.: 

Emater), amplificando sua atuação. 

9. Que sejam previstos e aplicados investimentos aos municípios sobre 

acessibilidade, bem como modernização/adequação sobre o tema nas 

instalações/prédios estaduais. 

10. Que ocorram investimentos em obras de mobilidade nas áreas de entorno da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

11. Prover investimentos em qualidade e modernização do ensino público estadual 

ofertado pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Melhorando 

laboratórios e equipamentos. 

12. Aumentar e atualizar o quadro de docentes e técnicos de Engenharia e 

Geociências da Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

13. Melhorar os investimentos no aeroporto de Maringá, possibilitando aumento da 

capacidade de atendimento no terminal de passageiros e na quantidade e 

pousos/decolagens. 

14. Aperfeiçoar a logística agropecuária, através de investimentos em pavimentação 

de estradas rurais e fomento à armazenagem de produtos agrícolas. 

15. Incrementar as campanhas de conservação de solo e água na região, inclusive 

com verificação de responsável técnico pelo sistema de conservação de solos de 

propriedades agropecuárias. 
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16. Melhorar os incentivos à utilização racional do uso de agrotóxicos e outros 

insumos agrícolas, evidenciando os critérios agronômicos pertinentes. 

17. Atingir a excelência nas redes de água e esgoto no município de Maringá e 

região metropolitana (atingir 100% de atendimento). 

18. Instituir a excelência nas redes de água e esgoto no município de Maringá e 

região metropolitana (atingir 100% de atendimento). 

19. Instituir programas de readequação das redes de água e esgoto, visando redução 

de perdas e sinistros (vazamentos, etc.). 

20. Promover atualização nas composições de serviços e preços dos insumos das 

tabelas e preços de obras/serviços públicos praticados no Estado. 

21. Que ocorra adequado planejamento financeiro e estrito cumprimento do mesmo 

quanto às obras/serviços de engenharia licitados/iniciados, evitando prejuízos às 

empresas contratadas e respectivos fornecedores. 

22. Criar programa de incentivo/parceria na qualificação de mão de obra; 

23. Propor lei estadual para aproveitamento de água de chuva em edificações. 

24. Instituir novos incentivos e ampliar os existentes quanto à utilização de energias 

limpas (solar, eólica, etc.). 

25. Criar e implementar estrutura efetiva de gestão na região metropolitana de 

Maringá, alheia a partidarismo político, com quadros técnicos necessários às 

demandas. 

26. Fomentar a elaboração de plano diretor metropolitano às cidades conurbadas a 

Maringá. 

 

GRUPO DE TRABALHO PRÓ-CULTURA DE MARINGÁ 

 

1. Estabelecer a cultura como protagonista em ações transversais com outras 

políticas públicas estaduais. 
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2. Manter compromisso com a implantação, execução, acompanhamento e 

avaliação do Sistema Estadual de Cultura em consonância com o Sistema 

Nacional de Cultura, garantindo assim a política pública de cultura no Estado. 

3. Efetivar o cumprimento do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura 

(PROFICE). 

4. Revisão das regras e do formato do Prêmio Troféu Gralha Azul, contemplando 

também os artistas do interior, uma vez que é um prêmio estadual. 

5. Realizar por equipe especializada, censo cultural e diagnóstico dos artistas, 

produtores, expressões, atividades e eventos culturais do Estado, contando com 

investimento na instrumentalização e estruturação de grupos e instituições 

públicas de pesquisa e mapeamento cultural, em trabalho conjunto com as 

comunidades. 

6. Buscar formas de levantar o valor simbólico dos espaços e territórios, além de 

outras manifestações culturais com o apoio das universidades. 

7. Criação de selo cultural, que garanta a qualidade dos produtos culturais 

paranaenses. 

8. Garantir a implementação das Câmaras setoriais de cultura, com representação 

nos conselhos municipais de cultura, como já indica o Sistema Nacional de 

Cultura - SNC, criando também uma rede de festivais e de equipamentos 

culturais que garantam a circulação da produção. 

9. Alterar o modelo da eleição dos membros do Conselho Estadual de Cultura, 

passando a ser realizada no processo da Conferência Estadual, contemplando 

pré-conferências setorizadas, levando em conta as áreas temáticas do Plano 

Nacional de Cultura. 

10. Criar cursos de formação na área da gestão de cultura, em nível médio/técnico, 

especialização/extensão, em parcerias com as instituições de ensino superior, 

beneficiadas por meio de isenção tributária. 

11. Criar programas de formação de professores de arte.  
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12. Aplicar o CERTIFIC na qualificação dos mestres das sabedorias populares, 

incluindo os conhecimentos indígenas e quilombolas, para torná-los aptos a 

lecionar na rede estadual.  

13. Garantir aulas de educação cultural, artes populares e eruditas. 

14. Comprometer-se com a circulação e o acesso dos alunos da rede pública e da 

população em geral aos equipamentos culturais. 

15. Desenvolver um portal de cultura na região, possibilitando o intercâmbio entre 

os municípios do Estado. 

16. Incentivar, em conjunto com os municípios, envolvendo micro regiões, 

consórcios que contemplem pesquisas e projetos culturais e turísticos/culturais e 

que não sejam excludentes na contemplação da realidade individual de cada 

município. 

17. Comprometer-se em implantar o Programa Cultura Viva, em parceria com o 

Governo Federal, com abertura de editais para os pontos e pontões de cultura 

para todo o Estado, tendo com o interior a mesma preocupação dedicada à 

capital. 

18. Criar programas de formação de produtores audiovisuais. 

19. Acesso livre à internet em escolas públicas, bibliotecas, pontos de cultura, casas 

de cultura, teatros e prédios públicos.  

20. Criar centros de referência artística nas várias áreas culturais. 

21. Garantir investimentos estruturais e de preservação cultural em associações 

indigenistas, de cultura quilombola, consciência negra e quaisquer instituições 

ligadas às culturas populares. 

22. Implantar bibliografias básicas na rede de educação estadual que trate das 

culturas populares (indígena, quilombolas, de matriz africana, e outras 

manifestações em geral) com profundidade e devida relevância. 

23. Proporcionar recursos para interação das comunidades nativas, indígenas, 

quilombolas, com o restante do mundo. 
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24. Priorizar projetos que busquem a preservação e desenvolvimento das culturas 

populares (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos e etc.), bem como 

atender suas necessidades. 

25. Criar programas de descriminalização e inserção das manifestações culturais 

periféricas oriundas de comunidades menos favorecidas, como hip-hop, skate, 

cultura indígena, quilombolas, maracatu, etc. 

26. Garantir a produção cultural e artística dos grupos historicamente 

marginalizados (LGBT, negros, indígenas, mulheres, povos tradicionais, 

quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, faxinalenses, pessoas com deficiência, 

praticantes de religiões de matrizes africanas e geracionais, artesãos e artesãos 

nômades e/ou itinerantes, entre outros), bem como a sua veiculação na rede 

pública estadual de televisão e junto às redes comerciais/privadas. 

27. Criar e manter incubadoras culturais, voltadas à capacitação de produtores e a 

empreendimentos culturais. 

28. Criar e investir em comissões de instrução que incitem debates permanentes 

sobre os mecanismos de financiamento e democratização ao acesso e à produção 

cultural. 

29. Investir em equipamentos de som, iluminação, espaços para desenvolvimento de 

artes visuais e laboratórios de cultura, dentro de escolas, bibliotecas, centros 

culturais e etc. 

30. Direcionar percentual do Fundo Estadual de Cultura à formação de produtores 

culturais e à elaboração e execução de projetos. 

31. Sabendo que os fundos são mais democráticos e efetivos na atenuação das 

desigualdades geradas pela renúncia fiscal, operacionalizar e fortalecer o Fundo 

Estadual de Cultura, promovendo gradativamente a extinção da renúncia fiscal. 

32. Tornar dever do poder público estreitar laços entre investidores, produtores 

culturais e artistas. 

33. Direcionar 3% do valor arrecadado pelas multas de trânsito geradas no Estado, 

para o Fundo Estadual de Cultura, criando novos marcos legais nesse sentido. 
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34. Garantir no Orçamento da Secretaria de Estado da Cultura a realização de 

programas de produção, preservação e circulação da produção artística e cultural 

nas 18 regionais de cultura do Estado, respeitando a diversidade e as prioridades 

elencadas pelos conselhos de cultura locais. 

35. Reformular a grade curricular do ensino superior, incluindo vivências culturais e 

artísticas, aulas de campo e residências, vinculadas aos povos e comunidades 

que integram a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável, inserindo 

as manifestações urbanas entre as tendências artísticas e culturais. 

36. Criar cursos técnicos, profissionalizantes e superiores (licenciatura, tecnólogos e 

bacharelados) na área de artes, em regiões do interior do Estado. 

37. Criar mecanismos para combater e coibir a difusão de conteúdos 

discriminatórios e estereotipados em relação às mulheres, grupos étnico-raciais e 

orientação sexual, visando a colocar acusados e ofendidos em contato para a 

construção de soluções mediadas. 

38. Cumprir as deliberações da 1ª Conferência Nacional de Comunicação, realizada 

em 2010, garantindo a participação social nos meios de comunicação (incluindo 

o interior do Estado), a partir da mudança na legislação estadual/federal e na 

concessão de direito de mídia, incluindo rádios e TVs comunitárias. 

39. Ampliar políticas públicas de acesso à conexão digital, garantindo a gratuidade 

da mesma nas áreas urbanas, rurais e em regiões habitadas por povos e 

comunidades tradicionais, além de promover a capacitação de formadores de 

conteúdos, fomentando, desenvolvendo, reconhecendo e valorizando a produção 

cultural contemporânea, respeitando as especificidades de cada grupo, criando 

programas de inclusão digital.  

40. Criar políticas estaduais para o patrimônio imaterial, visando a garantir o 

reconhecimento, a valorização e a salvaguarda das culturas populares, povos e 

comunidades tradicionais do Estado do Paraná, tanto em áreas rurais quanto 

urbanas, atentando para a diversidade e hibridismo de expressões culturais, 

raciais e étnicas e de seus bens simbólicos.  
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41. Desenvolver mecanismos de combate ao racismo e outros preconceitos 

institucionalizados, fomentando intercâmbio entre o conhecimento tradicional e 

o conhecimento acadêmico.  

42. Garantir o acesso de agentes culturais aos recursos públicos, por meio de criação 

e fortalecimentos de fundos, instrumentos de fomento específicos para as 

comunidades tradicionais, prêmios, garantindo acessibilidade desses agentes aos 

procedimentos de inscrição, gestão e prestação de contas (aceite de mídias 

diversas, além do texto escrito, arquivos de áudio, apresentação oral, arquivos 

audiovisuais ou por indicação de terceiros), bem como difundir as informações 

sobre os processos referidos por diversos meios de comunicação que 

efetivamente cheguem às comunidades, respeitando as dinâmicas e 

especificidades da produção cultural de cada grupo.   

43. Criar espaços físicos adequados (ex: Teatro) para apresentações culturais nas 

cidades do interior que não os possuam e dar continuidade ao suporte financeiro, 

logístico e tecnológico, inclusive aos municípios que já os têm.  

44. Implementar e manter atualizado o banco de dados artístico e cultural, a partir 

das informações municipais e capacitar profissionais, aproveitando os talentos 

locais para a gestão cultural. 

45. Criar programas de incentivo voltados aos artistas, para o desenvolvimento das 

várias linguagens artísticas em todas as cidades do Estado, respeitando suas 

origens e etnias, conforme a realidade de cada região, promovendo e 

implementando a política pública da cultura. 

46. Priorizar as regiões do Estado com menor IDH e/ou com menor índice de 

disponibilidade de atividades culturais, tendo como ponto de partida a 

descentralização, a equidade, criando espaços culturais e levando atividades 

artísticas itinerantes em espaços diversos, respeitando e valorizando a memória e 

a identidade local. 

47. Inventariar os territórios criativos existentes e identificar os “em potencial”, 

valorizando as características locais e suas manifestações culturais. Impulsionar 
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o desenvolvimento de territórios criativos através de incentivos orçamentários, 

possibilitando a capacitação e a formalização de empreendedores culturais 

criativos para que se beneficiem de redução de tributos e impostos em âmbito 

municipal, estadual e federal e propiciando a criação de incubadoras de 

empreendimentos criativos, compreendendo que os territórios criativos tenham 

acessibilidade, sustentabilidade e contemplem a reestruturação do espaço 

urbano. 

48. Criar centros de economia criativa, oferecendo gratuitamente assessoria, 

consultorias e treinamentos com objetivo de planejar, orientar e implementar 

projetos e produtos de economia criativa. Que estes centros atuem de forma 

consorciada entre todas as esferas governamentais, as cidades envolvidas, 

articuladas em rede, contemplando micro e macrorregiões. Que estes centros 

disponham de equipamentos e profissionais qualificados. Que estes centros 

estejam associados à criação de portal eletrônico, elaboração de materiais 

gráficos e eletrônicos, que terão por objetivo divulgação. Que haja abertura de 

editais de circulação para estes centros e que promovam o consumo responsável 

e consciente, inserindo nas estratégias estaduais a formação e a configuração de 

editais, projetos e produtos da economia criativa e manifestações artístico- 

culturais, que gerem a mudança de comportamento de consumo, a fim de 

preservar a vida e a paz no planeta. 

49. Cobrar a execução das propostas de marcos legais referentes à desoneração 

tributária de segmentos criativos, para bens, serviços e eventos culturais e 

criativos, previsto no Plano da Economia Criativa, sem que tal redução afete a 

parcela dos autores. 

50. Capacitação permanente para conselheiros de cultura, servidores públicos, 

principalmente de carreira, gestores e produtores culturais, artistas locais e 

cidadãos interessados com previsão de recursos humanos e financeiros dentro da 

LOA, por meio de cursos de formação continuada. E que esta capacitação seja 

voltada ao entendimento das transversalidades, das políticas culturais, das 
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demandas específicas por segmento, das territorialidades culturais e do diálogo 

entre os mais diversos setores. A formação é essencial ao empoderamento 

popular, da política em gestão cultural, na elaboração de orçamentos, planos e 

metas no diferentes níveis de abrangência (diversidade, pluralidade e 

especificidade). 

51. Apoio para emissoras de difusão de comunicação via web através de plataforma 

já existente e estimulo a criação de outras. 

 

SINDICATO DA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO DE MARINGÁ – SINDVEST 

 

O SINDVEST – Sindicato da Indústria do Vestuário de Maringá é um sindicato 

patronal com mais de 25 anos de atuação e que tem sob sua égide 72 municípios, onde 

estão estabelecidas 2.197 indústrias com geração de 65.000 empregos diretos e 

indiretos, o que caracteriza o setor como um dos maiores geradores de emprego e renda 

da região. 

Com potencial turístico, através do turismo de compras, atraem cerca de 15.000 

compradores/mês que vêm a Maringá em busca de produtos com qualidade e o melhor 

preço do mercado. Com produção de 8 milhões de pelas mês, Maringá movimenta cerca 

de 2 bi no mercado nacional e internacional. 

Além do grande parque fabril instalado a região sedia o maior polo de pronta 

entrega no atacado, formado por 600 lojas organizadas em shoppings atacadistas. 

Indústrias paranaenses e de outros estados elegeram o polo de Maringá como principal 

canal de distribuição de seus produtos. Este modelo de negócios movimenta a economia 

gerando divisas para a região, além de alavancar toda a rede hoteleira, bares e 

restaurantes, eventos culturais e de lazer. 

Nesse contexto, para que a indústria do vestuário continue se desenvolvendo é 

preciso estimular a competitividade frente aos novos polos que vêm surgindo, bem 

como promover a visibilidade do produto oriundo de nossas indústrias, fortalecendo a 
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identidade da moda do Município. Dentre as ações necessárias para que este estímulo 

aconteça, estão: 

1. Visibilidade: Precisamos que nossos governantes entendam a grandiosidade e 

importância da moda paranaense, para que assim haja a inserção do setor do 

vestuário na mídia governamental. Uma mídia que promova o Paraná como polo 

criador de moda, uma mídia que fale da geração de empregos, da cadeia 

produtiva e em especial da qualidade do produto fabricado no Paraná, do 

número de indústrias estabelecidas e da importância de preferir um produto 

nacional ao importado. E junto com a mídia, a valorização do setor, apoio e 

incentivos a projetos e outras ações que possam projetar a moda produzida no 

estado. 

2. Incentivos Fiscais: Prorrogação do incentivo fiscal (ICMS) por tempo 

indeterminado. Aumentar significativamente o prazo de vigência do incentivo 

garantiria a empregabilidade no setor, que é responsável por um grande volume 

de mão de obra, carregando consigo uma importante função social. O incentivo 

ajudará também a diminuir a informalidade. 

3. Fomento: Disponibilizar linhas de crédito especiais para o setor, com prazos e 

taxas diferenciadas para compra de tecnologia, inovação, capital de giro, 

ampliação e construção. 

 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE MARINGÁ – SINCOMAR 

 

1. Manutenção de política de valorização do Salário Mínimo Regional, mediante 

fixação anual em valor que corresponda concomitantemente à inflação do 

período anterior, ao crescimento do PIB do Estado e ao desenvolvimento sócio-

econômico do Estado. 

2. Instituição de um canal de conversação permanente com os movimentos sociais 

e sindicais de trabalhadores, de todas as categorias profissionais (organizadas ou 

não), bem como com as Centrais Sindicais. 
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3. Manutenção da Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego. 

4. Implantação, em Maringá, do Hospital do Trabalhador, com a finalidade de 

atender os trabalhadores acometidos com doenças ocupacionais, doenças do 

trabalho e acidentes de trabalho, inclusive com ambulatórios e clínicas de 

recuperação (fisioterapia, psicologia, etc.). 

5. Fomento a cursos de qualificação e de requalificação profissional de 

trabalhadores e empregados, organizados e/ou realizados pelas Entidades 

Sindicais e Centrais Sindicais. 

6. Política de incentivos fiscais para a contratação de trabalhadores com 

necessidades especiais, afro-descentes e iniciantes no mercado de trabalho. 
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