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RESUMO 
 
Desde sua origem, o município de Maringá tem se desenvolvido sob hegemonia do capital 
imobiliário, amparado na diferenciação sócio espacial. A empresa colonizadora, exercendo 
monopólio por muitos anos sobre as áreas adquiridas, impulsionou especulação sobre os 
preços do solo, dando condições para que seu território fosse pautado pela desigualdade. 
Neste sentido, este trabalho examina três elementos que surgem com força no cenário do 
município a partir da segunda metade da década de 2000: o novo arcabouço legal adquirido 
após seu atual plano diretor; os planos empresariais que se apresentam como retrato dos 
arranjos de poder em torno da produção e apropriação do espaço e, por fim, alguns 
recentes empreendimentos residenciais, procurando demonstrar através de seus novos 
arranjos imobiliários, velhas lógicas e nova rodada de força à máquina de crescimento 
local, tal como definida por Logan e Molotch (1987), potencializando a prática do 
urbanismo imobiliário, presente neste território desde sua gênese. 
 
1  INTRODUÇÃO 
 
O município de Maringá é parte do plano de colonização estabelecido no norte do Paraná 
pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná – CMNP, originalmente de capital inglês 
e posteriormente nacionalizada e renomeada como Companhia de Terras Norte do Paraná – 
CTNP. Maringá, definida como uma das cidades polo deste plano, tem se desenvolvido 
desde sua gênese sob a hegemonia do capital privado amparado na diferenciação sócio 
espacial. A colonizadora, exercendo monopólio por muitos anos sobre as áreas adquiridas 
impulsionou pressões e especulação sobre os preços do solo, sobretudo em Maringá, dando 
condições para que seu território fosse pautado pela desigualdade. Desta forma, plantou 
desde a gênese uma urbanização moldada de acordo com necessidades de acumulação 
capitalista, em clara coalizão Estado e agentes privados, em especial, o mercado 
imobiliário. 
 
A ideia de uma diferenciação social aparece já no plano urbanístico estabelecido pelo 
Engenheiro Jorge Macedo Vieira, sob encomenda da CTNP, quando este apresenta um 
zoneamento caracterizado por diferentes usos e classes sociais, destinando áreas de uso 
residencial denominada por ele de popular, principal e operária, além de comercial misto, 
armazéns e industriais (fig. 1). A negociação seguiu a valorização já prevista em cada área, 
com o lucro apoiado na diferenciação social gerando como efeito mais marcante a 
segregação sócio espacial e deixando claro que a cidade que ali se instalava não seria para 
todos.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1– Planta esquemática da cidade de Maringá segundo padrão econômico. 
Fonte: Rodrigues, 2004, a partir do Plano Diretor de desenvolvimento de Maringá, 1967 

 
Buscando explicar as dinâmicas internas que cercam os negócios imobiliários, os autores 
americanos - Logan e Molotch (1987) publicaram a obra Urban Fortunes – the political 
economy of place. A partir de duas perguntas centrais e indissociáveis: "quem governa as 
cidades?" e "para quem eles o fazem?”, os autores explicitam a articulação de interesses 
que comanda os investimentos urbanos analisando algumas cidades do EUA. 
 
A produção capitalista do espaço urbano e suas contradições há tempos estão presentes no 
debate acadêmico, porém Logan e Molotch, como aponta Arantes (2000, p.25), 
“apresentam um conjunto de condições para pôr em movimento a máquina urbana de 
aumentar rendas agregadas” o que denominam de “máquina de crescimento” trazendo o 
olhar sob o ponto de vista das engrenagens locais para tal produção. Assim, lançam luz 
sobre a necessária leitura da dinâmica em sua escala local, que para eles influencia de 
forma significativa nas oportunidades de vida.  
 
Estimulados para saber como a cidade é construída e continuamente reconstituída para 
garantia da reprodução do capital, os autores dão ênfase aos fatores sociais que moldam os 
preços dos lugares, marcados pela busca dos valores de uso e de troca, pautados em 
comportamento de mercado caracterizado pela coalizão e organização. A resposta das 
pessoas a esses preços, para eles, leva à compreensão da forma física e social das cidades 
(LOGAN, MOLOTCH, 1987). 
 
Desta forma, tomando como referência a reflexão exposta por Logan e Molotch (1987), 
procurando investigar quem de fato produz o território de Maringá e para qual objetivo o 
faz, este trabalho examina três elementos que surgem com força no cenário do município 
de Maringá a partir da segunda metade da década de 2000 e que convergem para o mesmo 
objetivo: o ganho imobiliário.  
 
O primeiro elemento é o novo arcabouço legal e seus desdobramentos representado pelo 
plano diretor aprovado em 2006. O segundo elemento é composto por planos denominados 



de planos empresariais, elaborados por lideranças locais organizadas em associações e 
conselhos, as quais se apresentam como retrato dos arranjos de poder em torno da 
produção e apropriação do espaço urbano e metropolitano elaborados para o município.  
Por fim, o terceiro elemento examinado se refere ao conjunto de características dos 
recentes empreendimentos residenciais de mercado aprovados (destacando-se neste 
trabalho apenas dois deles) ou já instalados no município de Maringá, procurando 
demonstrar através de seus novos arranjos imobiliários, a continuidade de velhas lógicas e 
nova rodada de força à máquina de crescimento local, da forma como definida em Logan e 
Molotch (1987). 
 
2. PLANEJAMENTO URBANO E CAPITAL IMOBILIÁRIO EM MARINGÁ A 
PARTIR DE 2006: UMA PARCERIA FRUTÍFERA 
 

(...) aqui se o empresário é ouvido evita um monte de lei besta, 
evita gastos (...) estamos pleiteando mudar algumas coisas no 
que tange este Plano Diretor. Tá tudo bem caracterizada, as 
zonas, os coeficientes, só que a outorga onerosa, está 
inviabilizando projetos, enquanto todo mundo está pensando em  
adensamento de cidades você vê Maringá contra isso, por 
exemplo cobrar a verticalização dos espaços é maior ignorância 
que eu já vi na minha vida...(Proprietário de Incorporadora 
Imobiliária de Maringá em entrevista a Silva, 2015). 

 
O Plano Diretor Participativo de Maringá foi aprovado em 2006 (Lei 632/06). 
Referenciado nas prerrogativas do Estatuto da Cidade, definiu uma nova territorialidade - 
macrozoneamento - pautada nas deficiências e potencialidades do município, a qual 
estabeleceu grandes áreas denominadas macrozonas, incluindo porções do município que 
estava há tempos à margem do planejamento da cidade, como antigas áreas industriais, 
adjacências da linha férrea e áreas limítrofes entre rural e urbano que foram entendidas 
como de contenção para expansão urbana e proteção de mananciais, entre outros. 
Acompanhando as macrozonas, foram estabelecidos alguns parâmetros mínimos de 
ocupação como coeficiente variável, já preparando o terreno para o instrumento da outorga 
onerosa, bem como a área mínima de lote de 400m2 e para habitação social 300m2, 
valores que afirmaram mais uma vez, que a cidade de Maringá era para poucos. 
 
O atual Plano Diretor de Maringá trouxe também a implantação do Conselho Municipal de 
Planejamento e Gestão Territorial (CMPGT) com a expectativa de se estabelecer um 
debate participativo acerca do desenvolvimento urbano. Sua instalação se deu em 2007 sob 
algumas manifestações de protesto vindos do legislativo, que incomodado com a 
submissão de seus projetos à apreciação do Conselho, colocaram em dúvida sua 
legitimidade. Embora na Lei 632/06 exista a garantia a proporcionalidade de 50% de 
representantes do poder público e 50% da sociedade civil, o CMPGT tem sido composto 
predominantemente de representantes do mercado imobiliário e secretarias municipais de 
planejamento (SEPLAN), meio ambiente (SEMA), transporte (SETRAN) e habitação 
(SEHAB) que por vezes se colocam comprometidas com decisões superiores da prefeitura 
vinculadas ao mercado, impedido que o Conselho seja de fato uma arena isenta de 
interesses particulares. Seu caráter deliberativo, restrito apenas a letra da lei, constitui outro 
enfraquecimento para que as ações do CMPGT fossem limitadas. 
 



O atendimento ao interesse do mercado de produc ̧ão privada da 
cidade escancara que os espaços democráticos, como os conselhos, 
as audiências e as conferencias que deveriam garantir atendimento 
as necessidades e aos interesses de todo o coletivo urbano, se 
constituem, de fato, em artifícios para o exercício unilateral do 
planejamento urbano, onde não tem sido observado nenhum tipo de 
dialogo institucionalizado com a população. (RODRIGUES; 
CORDOVIL, 2014, p. 9). 

 
Do ano de 2007 em diante, o CMPGT esteve presente na organização das conferências e 
audiências para avaliação ou alteração do Plano Diretor de 2006 como determinava sua 
própria legislação, contudo pouco a pouco foi ocorrendo o retalhamento da Lei do Plano 
bem como sua territorialização através de um movimento explicitamente a favor do capital 
imobiliário, apesar de protestos de parte da sociedade civil.  
 
Quando o Plano Diretor tinha apenas três anos de existência, antes mesmo da revisão das 
leis urbanísticas (cujo prazo estabelecido no Plano Diretor para sua aprovação já havia 
expirado) e da regulamentação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, a administração 
pública com argumento de que havia necessidade de aumento da oferta de terrenos para 
amenizar a alta dos preços e possibilitar aquisição de terra para habitação popular, 
encaminhou ao CMPGT proposta de mudança na Lei 632/06. A referida proposta alterava 
a Macrozona de Contenção (originalmente definida com a função de contenção da 
expansão urbana e proteção de mananciais) para Macrozona de Ocupação Imediata 
(permitindo lotes de 300 m2), com a contrapartida dos futuros loteamentos doarem 7% do 
total da área líquida parcelada a título de valorização decorrente da mudança proposta ou 
pagarem seu equivalente valor em moeda corrente. Do total doado, 3% seriam utilizados 
pelo município para habitação de interesse social. 
 
Após decisão favorável, porém não unânime, o CMPGT encaminhou a proposta para 
audiência pública, que após debate caloroso aprovou a controversa Lei complementar 
799/10, jogando no mercado 22 milhões de metros quadrados para abrigar lotes 
residenciais e industriais. Dias antes da audiência pública, em declaração ao jornal local O 
Diário, o presidente do Secovi, Junzi Shimauti declarou sua incredulidade diante da 
redução do preço do solo com a liberação da Macrozona de Contenção: 

 
Shimauti diz que o mercado não visualiza grande impacto no valor 
dos imóveis com a mudança. “Em relação aos preços atuais, não 
afeta, mas evita uma disparada por falta de oferta. Vai manter a 
evolução dos preços como está. Hoje, a média de valorização dos 
imóveis é de 20% por ano”. (BENEDETT, 2009). 
 

Seis meses depois de aprovada a Lei complementar 799/10, através da lei 835/10 o 
legislativo aprovou a supressão dos 3% que deveriam ser doados pelos loteadores 
destinados a habitação de interesse social, com a justificativa de que onerava os futuros 
empreendimentos na Macrozona de Ocupação Imediata. Mais uma vez se assistia a 
manobra da máquina buscando seu crescimento.  
 
Conforme alertado pelo Observatório das Metrópoles – núcleo RMM, na ocasião dos 
debates e na audiência pública, os preços dos terrenos da Macrozona de Ocupação 
Imediata continuariam a subir, o que pode ser confirmado através dos mapas a seguir, os 



quais apontam para valorização de cerca de 70%, saltando de R$ 250,00/m2 em 2010, para 
R$ 350,00/m2 em 2013. 
 
Quanto aos instrumentos do Estatuto da Cidade, embora tivessem prazo de 120 dias para 
serem implementados a partir da aprovação do Plano Diretor, foram lentamente 
regulamentados. Destes a Outorga Onerosa (Lei 941/13) e a Operação Urbana Consorciada 
(Lei 946/13), foram aprovadas à reboque de grandes empreendimentos privados: o projeto 
Novo Centro e o Novo Centro Cívico-Eurogarden, expostos com maior detalhe mais a 
frente. 
 
Destaca-se ainda as alterações realizadas na lei de uso e ocupação do solo (Lei 888/11), 
especialmente em relação a aprovação de Eixos Residenciais (ER) que somente permitem 
edificações residenciais multifamiliares em pequenos trechos de vias, sem critérios para 
eleição das mesmas, o bairro planejado Eurogarden e a nova área industrial de Maringá, o 
que enfatizou o privilégio dado aos atores imobiliários na medida em que interferiram nas 
mudanças urbanísticas através do CMPGT com amplo apoio da gestão pública nas 
audiências municipais. Estes atores caracterizam-se como empreendedores tipicamente 
estruturais no modelo de Logan e Molotch (1987), cuja estratégia é criar rendas 
diferenciais influenciando a maioria das decisões que irão determinar vantagens 
locacionais (muitas vezes únicas), como por exemplo, alterar a localização de algum 
investimento público, como rodovias, equipamentos públicos, influenciar subsídio a algum 
negócio privado, etc. 
 
A seguir é examinado o segundo elemento ou peça desta máquina de crescimento : os 
planos empresariais de futuro Maringá 2020, 2030 e Maringá 2047, que se colocam como 
bases sustentadoras do protagonismo do capital imobiliário sobre os destinos de Maringá.  
 
3. PLANOS EMPRESARIAIS MARINGÁ 2020, 2030 E 2047: OS PASSOS DE UM 
URBANISMO IMOBILIÁRIO 
 
Logan e Molotch (1987) chamam a atenção para o componente ideológico do crescimento 
que acompanha a coalizões entre as elites urbanas, necessário para dar legitimação as ações 
perante a sociedade e hegemonizar a posição dos capitalistas sobre os defensores do valor 
de uso como destaca Ferreira (2007, p.158). A “máquina do crescimento”, para os autores, 
se movimenta através de um grande consenso estabelecido entre elites locais ligadas a 
propriedade imobiliária, em torno das ações necessárias que geram o desejado crescimento 
econômico, caminhando na direção contrária das pessoas que usam a cidade, sobretudo 
para viver e trabalhar. Esta visão consensual de crescimento das elites, conforme expõem 
Logan e Molotch (1987), elimina qualquer visão distinta do governo local ou da 
comunidade, uma “fabricação de consensos” em torno do crescimento a qualquer preço 
como interpreta Arantes (2000, p.27). 
 
No município de Maringá a prática do consenso vem sendo liderada pela Associação 
Comercial e Industrial de Maringá (ACIM) existente desde a década de 1950 e sobretudo 
pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (CODEM). Em 1996, 
encabeçado pela ACIM e motivado pela crise econômica pela qual passava o país com 
desdobramentos no município, ocorreu em Maringá o movimento empresarial denominado 
Repensando Maringá. Embora não haja comprovações de que fora formatado durante este 
movimento, o Plano Maringá 2020, possuiu ações que partiram de diretrizes expressas 
naquele Movimento e que norteariam por sua vez, as ações do CODEM . 



 
Fortalecendo os arranjos de poder em torno da produção e apropriação do espaço urbano e 
metropolitano e dando continuidade ao plano empresarial de longo prazo já ocorrido na 
década de 1990, no ano de 2008 foi aprovado o documento Plano Maringá 2030. A 
motivação, segundo o documento, ocorreu decorrente da necessidade de avaliação dos 10 
anos da CODEM em Maringá e da verificação do cumprimento dos objetivos contidos no 
Plano Maringá 2020 elaborado em 1996, utilizando o próprio documento como indicador 
de desempenho do município : Plano Maringá 2030. 
 
Segundo documento Maringá 2030, o mesmo não se propunha a ser um plano econômico 
ou estratégico para o município, mas sim nortear as ações da administração pública em 
torno de objetivos consensuais da sociedade. A conclusão apresentada no documento 
Maringá 2030 foi de que muitos dos objetivos traçados há 10 anos já haviam sido 
atingidos, destacando alguns projetos estratégicos que ainda mereceriam atenção especial 
para que se alcançassem outros objetivos, tais como: condições mínimas para ampliação do 
valor agregado da produção com tecnologia intensiva ampliando a incubadora tecnológica, 
implantação do parque tecnológico, transformação do aeroporto em unidade de negócios 
acelerando seu processo de internacionalização e solução para a destinação e eliminação do 
lixo urbano.  
 
A partir do diagnóstico realizado e contando com a estrutura das câmaras técnicas 
deliberou-se pela construção de uma nova proposta de futuro para Maringá, aprovada em 
assembléia geral do CODEM em fevereiro de 2008 .  
 
O Plano Maringá 2030 teve como tema geral o desenvolvimento econômico e como temas 
transversais o meio ambiente, cidadania e cidade, sendo traçados objetivos, diretrizes e 
estratégias. Embora o Plano contenha objetivos válidos como ampliação de investimentos 
industriais, geração de empregos, investimento em mobilidade urbana e regional, deixa 
explícito o foco particularizado do Plano, onde os municípios menores são coadjuvantes. 
O primeiro e mais importante ponto a ser destacado é o ambiente no qual foi gestado o 
Plano Maringá 2030 e para quem o Plano foi concebido de fato. Embora tenha sido 
debatido com um grande número de entidades, ao ter sua coordenação a cargo de uma 
entidade representada pela classe empresarial da cidade (CODEM) e dentro desta classe, 
forte presença do setor imobiliário, o comando das ações nele contidas caminharam no 
sentido de fazer prevalecer o capital imobiliário sobre a produção do espaço urbano e 
regional. 
 
Destaca-se algumas estratégias voltadas para um dos quatro setores trabalhados pelo Plano, 
que ilustram o afirmado acima:  
 
a) Desenvolvimento econômico: proporcionar estruturas para receber famílias de alto 
poder aquisitivo, tais como executivos de grandes empresas internacionais, implantando 
equipamentos como escola internacional e escola para bem dotados, oferecendo para tanto 
incentivos e benefícios fiscais .  

 
Todavia, assim como o Plano Maringá 2020, rapidamente este plano foi superado na visão 
de seus elaboradores, pois em 2013, apenas três anos de aprovação do Plano Maringá 2030 
começou a ser divulgado na mídia o Plano Maringá 2047, marco de comemoração dos 100 
anos da cidade, encabeçado pela figura de um Masterplan. 



A ideia de um Masterplan para Maringá segundo presidente da ACIM Marco Tadeu 
Barbosa, em entrevista concedida a Silva (2015), nasceu durante um fim de semana de 
2012 na chácara de empresário do ramo educacional da cidade de Maringá e atual senador, 
onde estavam algumas lideranças nominadas por ele como ACIM, CODEM, Federação das 
Indústrias do Paraná (FIEP), UNICESUMAR (Centro Universitário Cesumar), Cooperativa 
de Cafeicultores de Maringá Ltda (COCAMAR), UEM, além de empresários e políticos 
não nominados . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2 – Reunião ocorrida em 5 de maio de 2012 entre lideranças maringaenses, onde se decidiu pela 
contratação do Masterplan. 

Fonte: Relatório do CODEM, gestão 2012-2103, alterado por SILVA, 2015 
 

Segundo Barbosa, o Masterplan está sendo coordenado pelo CODEM que instituiu um 
núcleo gestor para conduzi-lo e tem como objetivo traçar os rumos de desenvolvimento de 
Maringá até 2047, ano em que completa 100 anos. O vice-presidente do CODEM (gestão 
2014/2015) e um dos mais antigos empresários do setor imobiliário de Maringá, Wilson 
Yabiku, assim descreve o Masterplan para Maringá em entrevista concedida a Silva 
(2015): 

 
Temos que por na cabeça que nem tudo a prefeitura pode bancar, a 
iniciativa privada tem que bancar, a equação precisa fechar, tem 
que dar lucro senão não faz [...] descobrimos que a maioria das 
cidades principais do mundo algum momento pararam para pensar. 
Pensando nisso estamos convencendo a classe empresarial a 
realizar um Masterplanejamento para a região conurbada de 
Maringá, Sarandi e Paiçandu e Marialva. Esse Masterplanejamento 
nada mais é que colocar na mão da prefeitura uma consultoria de 
planejamento urbano, social e ambiental. Um projeto que nós 
vamos investir inicialmente três milhões de reais e estamos 
buscando aqueles escritórios de ponta mais conhecidos no mundo 
porque aí você consegue mais uma coisa, atrair investidores para 
realizar aquilo que vamos precisar no futuro como novo sistema de 
transporte coletivo, ampliação do aeroporto. Um escritório de 
reconhecimento internacional já daria uma grife para isso [...] 
(YABIKU, informação verbal concedida a SILVA, 2015). 



Sobre a independência do Masterplan diante das diferentes administrações públicas que 
venham a ocorrer, o vice-presidente do CODEM afirmou: 

Por isso que este sistema é perfeito, como a sociedade inteira é 
quem vai pagar e participar, então existe a legitimidade do projeto e 
a obrigação do poder público é obedecer aquilo lá, [...] nossa tese é 
convencer todos prefeitos que querem se candidatar que eles 
entendam esta ideia ... Deixe esta parte para sociedade civil se 
preocupar e ele cuida da parte política junto ao governo (YABIKU, 
informação verbal concedida a SILVA, 2015). 

 
O Masterplan pensado para Maringá e região, embora não tenha sido declarado como tal, 
se aproxima de um plano estratégico, um plano empresarial, o qual se apóia na figura do 
consenso para alcançar êxito. Este consenso caminha no sentido contrário ao da construção 
de alternativas ao processo de inclusão das cidades, afastando-se segundo Moura (2002), 
dos elementos fundamentais de enfrentamento de fato da crise social em regiões 
metropolitanas, ao contrário do que propagam seus idealizadores em Maringá. Sobre essa 
ideia explica Moura (2002): 
 

Contrária a esse caminho, a engenharia do consenso – amplamente 
utilizadas na gestão de municipalidades tidas como "modelos" 
(Sanchez, 2001) – é um mecanismo adequado para validar as 
decisões e realizações pensadas segmentariamente no processo de 
planejamento estratégico de cidades – tornadas empresas –, 
operando sua eficácia a partir da unificação da sociedade em torno 
de um projeto pré-concebido. Ela estimula uma aceitação acrítica e 
determina uma ação de segmentos em "concerto", com a geração de 
um "patriotismo da cidade" (Borja e Forn, 1996) que faz aparentar 
a inexistência de jogos de interesses ou conflitos peculiares (e 
necessários) à produção do espaço urbano e regional. (MOURA, 
2002, p. 49). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Apresentação do diagnóstico elaborado pela PricewaterhouseCoopers (PWC) como parte do 
Masterplan a convidados da sociedade civil em março de 2016.	



Desta forma, assim como os demais planos empresariais Maringá 2020 e 2030, o mais 
recente plano de futuro concebido em Maringá - Masterplan, apresentado como parte das 
iniciativas do CODEM, se traveste de um plano de ordenamento imobiliário que busca 
perpetuar a hegemonia empresarial, e dentro desta hegemonia, fazer sobressair o capital 
imobiliário. Trata-se de um projeto como define Vainer (2000, p.98)  “[...] de eliminação 
da esfera política local, transformada em exercício de um projeto empresarial encarnado 
por uma liderança personalizada e carismática.” 
Por fim, como retrato da máquina de crescimento maringaense tem-se os novos arranjos 
imobiliários que se apresentam como a continuidade de velhas lógicas e nova rodada de 
força à máquina de crescimento local, ira-se a seguir apresentar dois deles. 

 
4. O CENTRO CÍVICO/EUROGARDEM E A NOVA ÁREA INDUSTRIAL DE 
MARINGÁ: COLOCANDO O PLANO IMOBILIÁRIO EM PRÁTICA  
 
No ano de 2011 um grupo liderado por empresário do ramo supermercadista encomendou 
a um escritório Francês, um projeto urbanístico de edifícios de múltiplo uso para o terreno 
onde funcionava o antigo aeroporto da cidade, em área de 57,8 alqueires, até então vizinho 
da área onde se especulava transferir o centro cívico. Trata-se de um novo bairro que 
pretende abrigar 12 mil habitantes, comércios, serviços e áreas de lazer de alto padrão. 
Para tanto, foi criada uma sociedade de propósito específico, que incorporou empresários 
de várias áreas até então não vinculados a área imobiliária, que vislumbram como seus 
futuros clientes, moradores não só da cidade, como de outras localidades, que segundo 
eles, visualizarão um paraíso para viver o resto de suas vidas. O slogan utilizado pelo 
empreendimento é “um lugar que você gostaria de morar, mas não sabia onde ficava”. 
 
O projeto depois de elaborado foi apresentado à prefeitura, a qual entusiasmada com as 
possibilidades do desenvolvimento urbanístico da cidade, encaminhou ao Conselho 
Municipal de Planejamento do município, um projeto de lei que criava a “Zona Especial 
Vinte e Três - ZE23 – Eurogarden” . O mesmo foi aprovado em conferência pública sob 
inúmeros protestos da sociedade civil, alterando-se, portanto, a lei 888/11 que trata do 
novo uso e ocupação do solo do município. 
 
Recentemente, dando continuidade a regulamentação do projeto, foi aprovada a Operação 
Urbana Consorciada Centro Cívico/Eurogarden (Lei 946/13), anexando ao bairro planejado 
a área estabelecida para instalação do novo centro cívico. Nesta, por meio de outorga 
onerosa os proprietários da área ganharão potencial construtivo via contrapartida de 30 
milhões os quais se reverterão em infraestrutura na própria área dos próprios investidores. 
Esta manobra não poderia ocorrer até 2013, quando foi alterada a lei de outorga onerosa 
(Lei 941/13) que até então previa aplicação exclusivamente para habitação social. Assim 
os empreendedores com apoio quase irrestrito do legislativo, conseguiram usar a verba 
paga pela outorga para benefício próprio. 

 



 
 

Figura 4 – Imagens divulgadas do Bairro Planejado Eurogarden 
Fonte: SILVA, 2015 

 
A divulgação feita pelos principais empresários do ramo imobiliário é de que com a 
saturação da região conhecida como “Novo Centro” (foco dos investimentos na década de 
2000), um dos novos vetores de expansão do capital imobiliário na cidade passou a ser a 
região do futuro Eurogarden, ao lado do novo centro cívico, atualmente já aprovado para a 
cidade. A região que hoje já conta com alguns condomínios fechados, ainda possui 
considerável população moradora de média e baixa renda visto que os bairros limítrofes 
foram ocupados desde os primeiros anos da cidade, podendo-se prever futuro processo de 
gentrificação. Neste sentido afirmam Mendes e Tows (2011, p.11 ) verifica-se que em 
Maringá o poder público se movimenta mais na direção de transformar Maringá em cidade 
empreendimento, viabilizando novas áreas solváveis ao mercado, inclusive áreas que 
estavam em pousio social ou possuíam outras atividades. 
 
Outro  exemplo dos recentes planos imobiliários postos em prática é  o novo parque 
industrial de Maringá, parte dos grandes projetos privados revestidos de projetos públicos 
historicamente realizados no município. A nova área industrial foi aprovada entre 2011 e 
2012 por meio dos Decretos 1687/2011, 1879/2011 e 1229/2012 (relativos às sucessivas 
desapropriações para instalação do referido parque), referendados pela Lei Complementar 
919/12. Apesar de aprovado em 2011 o mesmo só foi exposto ao debate pela primeira vez 
em janeiro de 2012, momento em que foi apresentado e aprovado o novo zoneamento do 
parque industrial . 
 
O parque industrial foi enquadrado como Zona Industrial 3 e apresenta uma grande 
amplitude de usos permitidos: indústrias incômodas, permissível comércio, serviços 
centrais setoriais e vicinais e uso residencial multifamiliar mediante outorga onerosa, sendo 
proibido indústrias nocivas e perigosas. Abriga ainda um parque tecnológico denominado 
TECNOPARQUE e instituições de ensino como SENAI . 
 
Este controverso projeto levou a diversos questionamentos por parte da sociedade civil. 
Um deles diz respeito a localização do novo parque industrial, pois embora a Lei 
complementar 799/2010 tenha permitido criação de áreas industriais por decreto, podendo 
inseri-las em áreas urbanas e rurais, a localização do novo parque industrial em Macrozona 
Rural conforme Lei 632/06, implicaria em radicais alterações nos parâmetros de uso e 



ocupação do solo naquela área da cidade e com isso se faria necessário uma conferência 
pública especialmente convocada para este fim, e não somente audiência, conforme lei 
complementar 888/11 em seu art. 24 e lei 632/06 em seu art. 212. 
 
Outro questionamento foi quanto à ilegalidade de aquisição das áreas para instalação do 
referido parque. Sendo assim, alguns membros do CMPGT (representantes da UEM e 
entidade de classe) encaminharam ao Ministério Público uma petição em setembro de 2012 
solicitando que a audiência pública a qual havia aprovado alterações de zoneamento, fosse 
considerada insuficiente, fazendo-se necessário uma conferência pública, bem como 
interrupção do processo de desapropriação da área já iniciado, visto que havia suspeita de 
que alguns proprietários de terras haviam sido assediados por corretores de imóveis ou 
intermediários com conhecimento do poder público. 
 
Em resposta as acusações, em 06 de novembro de 2012, foi instaurada abertura do 
inquérito nº MPPR – 0088.12.001615-4 para respectivamente apurar ilegalidade na 
condução da compra dos imóveis pertencentes a nova área industrial, bem como impedir a 
implantação do parque industrial de Maringá, julgando futuros prejuízos advindos de 
irregularidades do processo legislativo. O despacho final do inquérito se deu em abril de 
2014 e a decisão foi pela condenação à prefeitura, corretores e atravessadores da devolução 
dos valores pagos a titulo de comissão aos antigos proprietários, além de outras sanções 
pessoais. 
 
Por fim, acrescenta-se que do ponto de vista da configuração proposta ao parque industrial, 
esta se conforma mais como um novo bairro de uso misto do que parque industrial, visto 
seu zoneamento diversificado, além dos empreendimentos de lazer programados em seu 
entorno divulgados em material publicitário, o que configura ilegalidade diante da Lei 
632/06 que só permite em áreas rurais, áreas industriais criadas ou loteamentos fechados, 
estes mesmos, passíveis de questionamentos como os aqui realizados. 
 
Uma vez criada uma nova área de investimento com o potencial de um bairro de múltiplas 
atividades, pratica-se o que pode-se denominar de “zoneamento privado”, privilégio de 
áreas estratégicas para o capital através da histórica aliança entre executivo, legislativo e o 
capital, aliança esta que teve sua base fortalecida com a criação do CODEM na década de 
1990, o qual tem se posicionado como um poder paralelo a administração pública . 

 
Figura 5 - Imagens divulgadas no site da Prefeitura de Maringá. a) implantação b) perspectiva ilustrativa 

Fonte: SILVA, 2015 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Pode-se afirmar que Maringá tem se desenvolvido desde sua gênese sob a hegemonia do 
capital privado, sendo os novos marcos legais instalados a partir de 2006, seus 
desdobramentos, os planos de consenso e a recente produção imobiliária, um retrato da 
contínua captura do capital imobiliário local, os verdadeiros maquinistas da “máquina de 
crescimento”. Este quadro em Maringá demonstra a ineficácia das recentes ações de 
política urbana, na medida em que esta não só é delineada a favor do capital imobiliário, 
que historicamente age sem risco no território, mas mais do que isso, é anulada por este 
capital que se traveste de planejamento urbano, deformando-o e praticando o que podemos 
chamar de urbanismo imobiliário.  
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