
Temos  o  prazer  de  confirmar  que  o  Município  de  Maringá,  Estado  do
Paraná, Brasil, reafirma o seu apoio ao Pacto Global das Nações Unidas e
da  sua  missão  em  promover  a  sustentabilidade  corporativa  nas  áreas
Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção.

Nesta  Comunicação  de  Engajamento,  descrevemos  nossas  ações  para
apoiar o Pacto Global e seus princípios para nos envolver com a iniciativa.
Também nos  comprometemos  a  compartilhar  essas  informações  com as
partes interessadas, utilizando nossos principais canais de comunicação.

Maringá é diferenciada e esse entendimento é afiançado por pesquisas que
posicionam entre as melhores cidades do país para se viver.

Alguns estudos específicos cravam Maringá no topo da lista a partir de análise
de diversos indicadores que amparam a elevada qualidade de vida exibida pelo
município.

A ocupação planejada do espaço urbano, perpetuada e aperfeiçoada ao longo
das décadas, foi decisiva para que a cidade se tornasse referência nacional de
desenvolvimento.

A  criação  pela  atual  gestão  do  Instituto  de  Pesquisa  e  Planejamento  de
Maringá (IPPLAM) expressa essa preocupação e traduz a expectativa de todos
os maringaenses pela construção de uma cidade não apenas desenvolvida e
com qualidade de vida, mas especialmente uma cidade feliz e segura. 

Ainda sobre qualidade de vida, Maringá foi eleita a 1ª melhor cidade para se
viver  no  Brasil  (Revista  Exame,  2017),  sendo considerada a  8ª  melhor  em
Educação no Brasil (Macroplan, 2017).

É também uma cidade com vocação para o crescimento possuindo a 4ª melhor
colocação de cidade em urbanismo no Brasil (Urban Systems, 2017) e a 1ª
melhor em Saneamento no Estado do Paraná (SNIS, 2015).

Ao  lado  da  sociedade  civil  organizada  e  de  outras  entidades  setoriais,  a
Prefeitura de Maringá se dedica ao combate da corrupção política e pública,
repudiando  qualquer  ato  ilícito  e  desonesto,  inclusive  com  ampliação  das
informações constantes do “Portal  da  Transparência”  das contas  públicas e
editais, as quais podem ser acompanhadas por qualquer cidadão. O munícipio
também conta  com Ouvidoria  Municipal.  A organização  apoia  operações  e
manifestações municipais, estaduais e nacionais que lutam para identificar e
punir pessoas e organizações corruptas.

Com  inteligência,  entrosamento  de  entidades  e  autoridades,  Maringá  se
desenvolve  de  forma  planejada.  Ações  de  prevenção,  monitoramento  e
capacitação das forças responsáveis têm dado ao município excelentes índices
de segurança. Por isso conquistou a condição de ser a 1ª cidade mais pacífica
do Estado do Paraná (IPEA, 2017) e a 9ª melhor cidade para se criar filhos no
Paraná (Revista Exame, 2015).



Em seu dia a dia, todas as ações são amplamente discutidas e expostas com
grande transparência.

O  empreendedorismo  também  é  um  ponto  relevante  em  Maringá,  que  se
constrói com bases fortes para o amanhã. Recentemente foi considerada a 23ª
melhor cidade em Empreendedorismo no Brasil (Urban Systems, 2017) e a 9ª
melhor para negócios no Brasil (Revista Exame, 2016).

Na área de arborização Maringá possui  26m2 de área verde disponível  por
habitante. Ainda, foi implantada a ampliação de um programa de coleta seletiva
do lixo com meta de 100%. E demais ações de preservação ambiental  são
desenvolvidas,  inclusive  com  a  busca  de  ampliação  do  programa  “Horta
Comunitária”, que se utiliza de áreas públicas em situação de abandono para
implantação de horta.

Na saúde, 44% da população tem plano de saúde, enquanto a média nacional
é de 23%. Pelo menos 33 unidades básicas de Saúde (UBS) e 2 unidades de
pronto atendimento (UPAS). A cada R$ 3,00, R$ 1,00 é destinado para a área
da Saúde. 13 hospitais e média de 1,2 médicos para cada 1 mil habitantes.
Mais de 60 academias da terceira idade (ATIS) estão instaladas (ACIM, 2018).

Maringá possui ainda outros dados importantes na Educação. 11 Instituições
de ensino superior com mais de 60 opções de cursos e 40 mil acadêmicos.
Mais  de  22  mil  crianças  tem aula  de  inglês  do  1º  ao  5º  ano.  53  escolas
municipais  são  responsáveis  por  atender  21.300  alunos  (ACIM,  2018).  E
continua com ações visando a erradicação do trabalho infantil.


