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Duas décadas de sucesso

M

aripá brinda com muito glamour os 20 anos fonte econômica surgia em Maripá: o cultivo de orquídeas.
da Festa das Orquídeas e do Peixe - evento O que começou como uma gincana entre os estudantes
que homenageia duas potencialidades que para embelezar as árvores do município avançou, levando
têm muita história para contar sobre o desen- aos admiradores da flor que cultivavam algumas mudas
volvimento do pequeno município de 5,7 mil habitantes, no fundo do quintal a investirem na construção de orquidários - que teve também apoio da munimas que chega a receber 60 mil pessoas
Juntos, esses dois
cipalidade.
nos três dias de festa.
O sonho de transformar Maripá em um
De produção artesanal para comercial,
setores que passam
o município aposta há 25 anos no cultijardim não só se tornou realidade como
de geração em
também fez com que o município fosse
vo de peixes, incrementando a cada ano
geração a tradição
condecorado com o título de “Cidade das
novas tecnologias e formas de produzir
Orquídeas” desde 1997, sendo lembrado
para aumentar a rentabilidade de quem do cultivo dos peixes
em todo o Paraná pelo tradicionalismo no
tira dos tanques escavados sua principal
e das orquídeas,
cultivo da planta nos orquidários, nas cafonte de renda.
empregam mão de
sas e especialmente nas árvores das vias
Por meio da assistência técnica do
Poder Público e da Emater, que estão
públicas.
obra e fomentam
presentes no dia a dia dos piscicultores
Juntos, esses dois setores que passam
a economia de
de geração em geração a tradição do culdesde a instalação do município, além da
forma significativa
tivo dos peixes e das orquídeas, em MaAssociação dos Aquicultores de Maripá
ripá e nos distritos de Candeia e Pérola
(Aquimap), o trabalho dos aquicultores
o ano todo
Independente, empregam mão de obra e
maripaenses tem rendido frutos positivos a cada ano. Hoje, além de ser o 4º maior produtor de fomentam a economia de forma significativa o ano todo.
Parabéns, Maripá, por apostar em atividades que no
peixes do Paraná, o município ostenta o título de maior
passado dependiam de pessoas com visão e insistência e
produtor da proteína por metro quadrado.
Na mesma época em que a piscicultura comercial co- pela inovação em vislumbrar por meio de cores e aromas
meçou a ganhar forma no município, outra importante o cuidado e amor pela natureza.
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“É um privilégio,

mas uma grande responsabilidade”, diz prefeito de Maripá
Mir

ely

BRINDAR AS DUAS DÉCADAS DA FESTA DAS ORQUÍDEAS
E DO PEIXE, COM OS SIGNIFICATIVOS AVANÇOS NA
PRODUÇÃO AQUÍCOLA E NO CULTIVO DAS FLORES,
REFLETE EM UM PÚBLICO AINDA MAIOR NO EVENTO QUE É
REFERÊNCIA NOS SETORES NO PARANÁ

G

ratiﬁcante. É desta forma que o prefeito de
Maripá, Anderson Bento Maria, deﬁne a realização da 20ª Festa das Orquídeas e do Peixe. “Ao
mesmo tempo em que é um privilégio para nós marcar as
duas décadas deste evento que apresenta duas das grandes
potencialidades do município, em uma festa que se tornou
referência para a região Oeste e para o Estado, há uma
grande responsabilidade enquanto cidade de apenas 5,7 mil
habitantes realizar um evento desta proporção, podendo
receber e acolher tão bem um público que, em 2017, chegou
a 60 mil pessoas”, evidencia o gestor municipal.
O objetivo da municipalidade neste ano, para marcar a
20ª edição da Festa das Orquídeas e do Peixe, é presentear
a população e os turistas que visitam o município para
contemplar os mais de 30 mil exemplares de orquídeas e
degustar os dez diferentes pratos à base de peixe. “Para isso,
criamos uma nova identidade visual da festa, proporcionamos três shows gratuitos e a ampliação da estrutura do
Centro de Eventos com novas obras”, destaca.
Além de um novo pavilhão, explica Bento Maria, o
investimento na estrutura do evento contempla um novo
calçamento em paver e a acessibilidade em todo o parque
e pavilhões para cadeirantes e pessoas com mobilidade
reduzida. “Buscamos melhorar sempre, investindo também
na infraestrutura todos os anos, além de acolher muito bem
a todos aqueles que vêm até Maripá. Tudo isso tem feito com
que a festa cresça a cada edição e que os resultados sempre
superem as nossas expectativas”, menciona.

Cidade das Orquídeas

Iniciada em 1993 por meio de uma gincana, a “marca
registrada” de Maripá como “Cidade das Orquídeas”, conforme o prefeito, ganhou tal proporção pelo envolvimento
da população nas iniciativas da municipalidade e pelo gosto
ao cultivo da planta. “Hoje somos referência nacional. Temos
uma grande produtividade, oito orquidários comerciais e o
maior orquidário do Paraná, fatos que nos rendem frutos
durante todo o ano”, expõe.
Além de ser uma fonte de renda para as famílias que
apostaram no cultivo de orquídeas e que hoje empregam
mão de obra nas empresas e sítios produtores, Bento Maria
enaltece que o município recebe caravanas todos os meses
do ano vindas de diversos municípios brasileiros para
conhecer espécies e técnicas de cultivo diferentes. “Pessoas
que antes tinham uma pequena propriedade, hoje tem uma
rentabilidade signiﬁcativa, cultivando, comercializando,
participando de feiras e exposições em diversos Estados
e até comercializando mudas e plantas adultas pela internet”, salienta.
O benefício para o município, pontua o prefeito, está
na possibilidade de conquistar importantes parcerias com
o governo estadual e federal, além de entidades, pelo fato
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de Maripá ter reconhecimento nacional no
cultivo da planta. “Por sermos a Cidade
das Orquídeas, somos sempre lembrados
quando vamos à Capital do Estado e
isso é muito positivo. Inúmeras ações e
parcerias que beneﬁciam diversos setores
do município acontecem por conta desse
reconhecimento. Quem ganha com o
título que Maripá recebeu não são apenas
os orquidicultores, mas toda a população
maripaense”, destaca.

De campo
experimental à
referência estadual

Prefeito de Maripá, Anderson Bento Maria:
“Buscamos melhorar sempre, investindo
na infraestrutura todos os anos, além de
acolher muito bem a todos aqueles que vêm
até Maripá. Tudo isso tem feito com que a
festa cresça a cada edição e que os resultados
sempre superem as nossas expectativas”

Mais do que as cores e aromas das
orquídeas, Bento Maria ressalta a importância da piscicultura para a economia
do município. “São 25 anos de pesquisa
e tecnologia desenvolvida na produção de
peixes. Tudo isso começou em um campo
experimental em uma propriedade rural
e expandiu de forma tão signiﬁcativa,
tornando-se referência no Estado, que
conquistamos uma extensão da Universidade Federal do
Paraná (UFPR) para pesquisa em aquicultura”, menciona.
Pela forte parceria com o Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) desde a
instalação do município, quando a vocação para a produção
de peixes já era vista nas propriedades rurais, atualmente
Maripá recebe durante todo o ano caravanas de diversos
Estados brasileiros servindo como uma vitrine para o
setor ser fomentado em outros locais do Brasil. “Esses
grupos vão a campo, conversam com os produtores, com
os proﬁssionais, compreendem as formas de produção que
aqui são aplicadas e replicam esse conhecimento nos seus
municípios”, comenta. “Se em uma cidade pequena como
a nossa deu certo, porque em outras, que tem abundância
em água, não daria”, complementa o prefeito.
O incentivo à atividade por parte da municipalidade
acontece por meio de leis de incentivo para o cascalhamento de estradas rurais, carreadores, taipas de açudes e
hora-máquina em parceria aos produtores. “Também temos
um engenheiro de pesca há alguns anos no município que
acompanha diariamente os produtores, auxiliando no
monitoramento e assessoramento dos piscicultores, além
do licenciamento ambiental junto ao Instituto Ambiental
do Paraná (IAP)”, expõe.
Além do apoio a missões técnicas e viagens para
troca de experiências, o prefeito diz que a municipalidade
também é parceira da Associação dos Aquicultores de

Maripá (Aquimap), que reúne os produtores de peixe
do município. “É uma associação forte e consolidada no
município”, reconhece.
Por meio da Itaipu Binacional, frisa Bento Maria, no
Programa Oeste em Desenvolvimento (POD), uma das
cadeias produtivas elencadas é a do peixe, estando disponível aos municípios um recurso para melhoramento
genético da tilápia. “Este será mais um passo importante
para o nosso município alavancar ainda mais a produção de
peixes e o Poder Público irá buscar, assim como buscamos a
instalação da UFPR fazendo a compra e doação do terreno
para a instalação da extensão do campus, demonstrando
o nosso interesse em ﬁrmar essas parcerias”, reaﬁrma.
Considerando que a extensão da UFPR em Maripá é
uma grande conquista para o município, especialmente por
ser uma cidade de pequeno porte, Bento Maria mensura
que o crescimento na produção de peixes é signiﬁcativo
nos últimos anos no município. Neste sentido, diz, para
a 20ª edição da Feira das Orquídeas e do Peixe, a Feira da
Piscicultura passou a ser a Feira da Aquicultura, tendo em
vista a ampliação de horizontes possibilitados pela vinda
da universidade. “A feira agora está em um espaço nobre
do Centro de Eventos, na parte externa, com um desenho
diferenciado, valorizando este setor que tem crescido muito.
Se tudo caminhar conforme o nosso planejamento, esta feira
poderá se tornar a maior exposição de aquicultura do Sul
do Brasil”, estima o prefeito de Maripá.
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Em busca da consolidação
de uma feira de negócios

COM A UNIÃO DA POPULAÇÃO, QUE TRABALHA VOLUNTARIAMENTE PARA
A FESTA DAS ORQUÍDEAS E DO PEIXE ACONTECER, E AS LIDERANÇAS QUE
BUSCAM NOVAS IDEIAS A CADA EDIÇÃO, EVENTO PODE ESTAR PRÓXIMO
DE SE TORNAR REFERÊNCIA NACIONAL NOS DOIS SEGMENTOS

O

segredo para que a Festa das
Orquídeas e do Peixe atraia um
público quase dez vezes maior que
a população que reside em Maripá é muito
mais simples do que muitos imaginam.
Coordenador do evento por sete anos, o
atual presidente da Câmara de Vereadores
do município, Euclides José Kreutz, frisa que
a fórmula do sucesso do evento que chega
consolidado à 20ª edição é a união da população, que se dedica voluntariamente à festa
por meio das entidades organizadoras e da
receptividade de novas ideias das lideranças
maripaenses. “Hoje são mais de dez entidades
envolvidas voluntariamente para fazer a festa
acontecer. As comunidades, independente
de uma ser maior e outra menor, trabalham
de forma unida, abraçam a causa e se doam
para que o evento tenha sucesso”, enaltece.
Na outra ponta, avalia o presidente do
Legislativo, há o grande peso das lideranças
municipais, que ao longo dos 20 anos de
evento tiveram a cada edição novas iniciativas
e ideias inovadoras para trazer a Maripá o
sucesso do evento. “É a união da população
e dos gestores municipais que sempre colocaram a Festa das Orquídeas e do Peixe acima
de qualquer grupo político”, enfatiza.

Consolidação

Kreutz comenta que muitas ideias que
surgiram logo nas primeiras edições do evento

permanecem até hoje como grandes atrações
da festa. Entretanto, houve uma evolução
muito signiﬁcativa junto ao crescimento do
evento, que foi consolidando-se em nível local,
regional e estadual. “Quando buscamos em
outros municípios e outros Estados a referência de organização de festas, trazendo novas
ideias que foram sendo aceitas pelos gestores
municipais, vemos a importância do papel
das lideranças, que se não permitissem essa
busca de iniciativas, o evento não estaria no
porte que está hoje”, comenta.
O presidente da Câmara de Vereadores
ressalta que, a cada ano, é preciso pensar na
Festa das Orquídeas e do Peixe como uma
feira de negócios e não somente uma festa
do município. “Cada vez mais estamos nos
aproximando deste conceito. Hoje a Cidade
das Orquídeas já está bastante consolidada
eferência em todo o Paraná
e é referência
e também em outros países.
Agora, precisamos trabalhar cada vez mais para
tornar o município uma
referência estadual e até
nacional em tecnologia da piscicultura
em tanques escavados”, projeta.
Ele assinala
que boa parte
inho
deste caminho
Mirely Weirich

Presidente da Câmara de Maripá, Euclides
Kreutz: “Quando chegarmos à referência
nacional tanto nas orquídeas quanto na
piscicultura, nossa festa realmente será
uma verdadeira feira de negócios”

já foi traçada pela extensão da Universidade Federal do Paraná (UFPR) instalada no
município, voltada a pesquisas na área da
piscicultura e carcinicultura. “As pessoas que
trabalharam desde o início para que o evento
avançasse desta forma estão de parabéns.
Quando chegarmos à referência nacional tanto
nas orquídeas quanto na piscicultura, nossa
festa realmente será uma verdadeira feira de
negócios”, conclui.
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Ampliação de

oportunidades para empresas e visitantes
COM MUDANÇAS NA FEIRA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ARTESANATO E SABORES,
QUE EXPANDIU O NÚMERO DE VITRINES PARA 74, EXPOSITORES E VISITANTES
TERÃO AINDA MAIS OPORTUNIDADES DE BONS NEGÓCIOS
Secretária executiva
da Acima, Kellen Rocha,
e a presidente da
Associação Comercial
de Maripá, Sheila Baú:
aumento dos espaços
na Feira da Indústria,
Comércio, Artesanato e
Sabores será uma grande
oportunidade de negócios
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lém do destaque para a produção de orquídeas e para a tecnologia
na piscicultura, a 20ª Festa das Orquídeas e do Peixe oportuniza
aos visitantes da festa a vitrine de negócios por meio da Feira da
Indústria, Comércio, Artesanato e Sabores, coordenada pela da Associação
Comercial e Industrial de Maripá (Acima).
Conforme a presidente da entidade, Sheila Baú, neste ano o espaço para a
feira foi ampliado, passando de 39 para 74 ambientes destinados a expositores
das mais diversas áreas do comércio e prestação de serviço. “Sempre havia uma
grande ﬁla de espera por parte das empresas para participar da feira e com o
aumento do espaço teremos muitas empresas novas na festa deste ano, o que
será uma grande oportunidade de negócios tanto para as empresas quanto
para os visitantes”, avalia.
A secretária Eexecutiva da Acima, Kellen Rocha, diz que a maior parte
dos expositores são de outros municípios e Estados, o que oportuniza
aos maripaenses e visitantes conhecer e adquirir produtos e serviços
diferenciados. “Teremos empresas dos mais diversos segmentos,
desde confecções e calçados, móveis rústicos, artesãos, acessórios, plantas ornamentais, entre muitas outras”, expõe.
O objetivo da organização, conforme a Acima, é oportunizar aos visitantes uma maior variedade de empresas,
de diferentes segmentos, com o objetivo também de que
todas obtenham um resultado de negócios satisfatório.
“A nossa projeção é de que a feira seja ainda melhor
do que a do ano passado, especialmente pelas
mudanças que ocorreram na estrutura, com
um destaque maior para os expositores e
para a piscicultura, que será logo na entrada
do Centro de Eventos”, menciona Sheila.
Ela considera que um município de
apenas 5,7 mil habitantes conseguir
atrair um público de 55 mil pessoas
durante dos dias de festa é muito signiﬁcativo e mostra o resultado do trabalho de todas as entidades envolvidas
no evento. “A 20ª edição da festa é um
marco, e com os shows gratuitos para
presentear os visitantes e as novidades
em todo o Centro de Eventos, teremos
mais ferramentas para fomentar toda
a Festa das Orquídeas e do Peixe”,
conclui Sheila.
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“Queremos brindar os 20 anos de festa com muito glamour”,

destaca presidente da CCO

20a FESTA DAS ORQUÍDEAS E DO PEIXE CONSAGRA ATRAÇÕES QUE OCORREM
DESDE A 1a EDIÇÃO E INOVA EM ASPECTOS RELACIONADOS AO CULTIVO DE ORQUÍDEAS
E À PRODUÇÃO DE PEIXES

U

m presente ao Oeste. É desta forma que o
presidente da Comissão Central Organizadora (CCO) da 20ª Festa das Orquídeas
e do Peixe, Rodrigo Schanoski, deﬁne a edição que
marca as duas décadas do evento. “Esperamos que 55
mil pessoas prestigiem os três dias de festa (24, 25 e
26 de agosto), servir 6,5 mil refeições à base de peixe,
expor 30 mil exemplares de orquídeas, tanto mudas
quanto plantas adultas para comercialização, além de
proporcionar aos visitantes conhecerem 74 empresas
que estarão na Feira da Indústria, Comércio, Artesanato e Sabores, além de termos reformulado a Feira
da Aquicultura”, ressalta. “Estamos transformando a
Festa das Orquídeas e do Peixe em uma grande feira
de negócios”, avalia o presidente da CCO.
Schanoski salienta que entre as principais mudanças deste ano está a nova conﬁguração da Feira
da Aquicultura, que garantiu um novo destaque logo
na entrada do Centro de Eventos. “Não são apenas
fornecedores de ração para peixes que estão presentes
no evento. Devido à referência que Maripá se tornou
na produção aquícola, teremos empresas que oferecem produtos e serviços para o cultivo de peixes com
emprego de alta tecnologia”, menciona.

Presente

Um dos grandes diferenciais para celebrar os 20
anos do evento, pontua o presidente da CCO, são os
três shows gratuitos que fazem parte da programação. “Buscamos trazer duplas de renome nacional
e reconhecidas também no cenário internacional da
música para que isso seja realmente um presente não
apenas para a comunidade de Maripá, mas para toda
a região Oeste”, diz. “Queremos brindar os 20 anos
de festa com muito glamour”, reforça.
Schanoski destaca que, além da entrada gratuita
nos shows, o acesso à Feira da Aquicultura, à Feira das
Orquídeas, à Feria da Indústria, Comércio, Artesanato
e Sabores, bem como ao Rodeio do Bagre Ensaboado

- tradicional desde as primeiras edições do evento -,
são totalmente gratuitos. “Na praça de alimentação os
visitantes poderão degustar dez pratos à base de peixe,
o nosso tradicional café colonial e no domingo (dia
26) o prato típico: peixe assado na grelha, desossado
e recheado”, assinala.
Além do concurso do peixe assado na grelha,
desossado e recheado que está presente desde a
1ª edição do evento, a partir do qual são levados
em consideração critérios como o sabor do prato e
também a ornamentação das barracas para decidir
o vencedor, outra atração que é marca registrada da
festa é o Rodeio do Bagre Ensaboado. Fato curioso para
muitos visitantes, o presidente da CCO explica que
no momento do rodeio, seja por curiosidade ou pelo
tradicionalismo do evento, a Arena do Bagre ﬁca lotada
de expectadores. “Nós queríamos uma atração curiosa
e que chamasse a atenção do público e conseguimos
fazer acontecer. Hoje há especialistas no rodeio do
bagre, especialmente aqueles que trabalham na
despesca de peixes em açudes, que levam o rodeio
muito a sério”, comenta.

Marco

Apesar de o aniversário do município ser celebrado em 17 de abril, o presidente da CCO explica
que a Festa das Orquídeas e do Peixe é realizada em
agosto por conta da época da ﬂorada das orquídeas e
como forma de homenagear duas das principais
fontes da economia maripaense. “Os dois
primeiros anos da Festa da Orquídea
e do Peixe foram realizados junto ao
Arrancadão de Tratores, que é o
evento que marca o aniversário do
município. Porém, logo a data
foi alterada para agosto, que é
quando a maioria das orquídeas ﬂorescem”, relembra.
A primeira festa ocor-

Mirely Weirich

Presidente da Comissão Central Organizadora
(CCO) da 20a Festa das Orquídeas e do Peixe,
Rodrigo Schanoski: “Estamos transformando
a Festa das Orquídeas e do Peixe em uma
grande feira de negócios”

reu na Praça das Orquídeas, com a utilização dos
pavilhões das igrejas e a exposição de orquídeas no
Centro Comunitário. Em 2003, com a inauguração
do Centro de Eventos, a Festa das Orquídeas e do
Peixe passou a ter no local seu endereço oﬁcial. “A
cada ano que passou, atraímos um público cada vez
maior. Recebemos caravanas de diversos municípios
do Paraná e de outros Estados, além da Argentina,
Chile e do Paraguai, tanto para a exposição das orquídeas quanto para acompanhar as novidades na área
da piscicultura”, enaltece. “Chegamos à 20ª edição
consagrando atrações que ocorrem desde a primeira
edição e inovando em muitos outros aspectos por conta
da referência do município de Maripá no cultivo de orquídeas e na produção de peixes”, enfatiza Schanoski.
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Maripá em história e números

DE VILA MARIPÁ, FUNDADA EM 1953 PELA COMPANHIA MADEIREIRA RIO PARANÁ, A
MUNICÍPIO EMANCIPADO POLÍTICA E ECONOMICAMENTE, CIDADE DE 5,7 MIL HABITANTES
REVELA PELO BRAÇO FORTE DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA A VONTADE DE PROSPERAR

P

or volta de 1953, em plena mata do Oeste do Paraná, onde era explorada a
madeira e extração da erva-mate nativa, surgia a Vila Maripá - nome oriundo
da abreviação da Companhia Madeireira Rio Paraná -, a qual havia adquirido
as terras da Fazenda Britânia da Companhia Madeira Del Alto Paraná.
Os primeiros tempos da localidade são relembrados pela fundação da vila, marcada
para o dia 28 de maio de 1953. Entretanto, devido às fortes chuvas que assolavam o Oeste
paranaense, o evento foi adiado para 04 de junho. Com uma pequena aglomeração de
barracões circundada pelas fazendas Reunidas, Independente e Pentágono, de criação de
gado, a Vila Maripá era fundada.
A economia nos primeiros anos baseava-se na extração e comércio madeireiro, trabalho
que gerou uma grande riqueza local, atraindo a imigração de famílias de Santa Catarina
e do Rio Grande do Sul.
Nas vastas áreas abertas também foram surgindo os primeiros roçados de feijão, arroz,
milho, mandioca, além da criação de animais em pequena escala, com o início, em 1955, do
ciclo econômico da criação de suínos, da plantação de milho e da continuação da extração
da madeira. Na década de 1960 também surgiu o ciclo da hortelã e do gado de corte.
Na década de 1970, surge a mecanização e o grande advento do ciclo da soja e do
trigo, que fazem parte da economia do município até hoje. A cultura cafeeira também teve
grande importância na ocupação da região.

Maripá como município

O município foi criado por meio da lei estadual nº 9226, de 17 de abril de 1990,
desmembrando-se do município de Palotina e sendo instalado em 18 de janeiro de 1993.
Atualmente o município conta com dois distritos administrativos, Candeia e Pérola
Independente, sendo as principais atividades econômicas a agricultura, a aquicultura e a
produção de orquídeas, processos que tiveram início por volta de 1993. Desenvolvem-se
ainda as atividades no setor industrial, comercial e de prestação de serviços.
Além da Festa das Orquídeas e do Peixe, que ocorre em agosto - época da ﬂorada
das orquídeas que transformam a cidade em um grande jardim - o município tem em seu
calendário oﬁcial a festa comemorativa ao aniversário do município, que ocorre em abril,
tendo como um dos tradicionais eventos o Arrancadão de Tratores.

Valor Bruto
de Produção
Pelo braço-forte na produção agrícola, principalmente de grãos e na pecuária, com destaque
na aquicultura, Maripá tem o 8º maior Valor Bruto
de Produção (VBP) entre os 19 municípios que
fazem parte do Núcleo Regional de Toledo do
Departamento de Economia Rural (Deral). Com
R$ 435.370.814,06 no índice de 2017, o resultado
é calculado com base na produção agrícola municipal e nos preços recebidos pelos produtores
“da porteira para dentro”, sendo os principais
rendimentos oriundos das seguintes produções:
Soja
Milho safrinha
Frango de corte
Suínos (para abate)
Tilápia
Bovinos
Fonte: Seab/Deral

R$ 93.609.280,31
R$ 48.279.438,90
R$ 101.227.416,10
R$ 96.642.147,84
R$ 34.386.240
R$ 1.758.240

População estimada
Quantidade de propriedades rurais
População urbana
População rural
Área Territorial
Receita Corrente Líquida
ICMS
PIB per capita
Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM)
Taxa de escolarização de seis a 14 anos

5.776 habitantes (2017)
1.719
3.262
2.422
287,047 quilômetros quadrados
R$ 28.653.004,34 (2016)
R$ 15.178.434,69 (2016)
R$ 50.908,96 (2015)
0.758 (2010)
99,6 % (2010)

Fonte: IBGE/Ipardes/Prefeitura de Maripá
Estabelecimentos comerciais
Estabelecimentos agropecuários
Comércio Varejista

207
53
47

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (2016)

Setor primário

O município de Maripá tem no setor primário a base de sua economia, tendo
como característica as pequenas propriedades, predominando a mão de obra familiar
para execução do processo de produção.
Soja
Quantidade produzida
Área colhida
Milho
Quantidade produzida
Área colhida
Galináceos
Efetivo do rebanho
Suínos
Efetivo do rebanho
Bovinos
Efetivo do rebanho
Leite
Quantidade produzida no ano
Fonte: IBGE (2017)
Carpa
Quantidade produzida
Tilápia
Quantidade produzida
Fonte: IBGE (2016)

75.996,420 toneladas
20.762,071 hectares
117.745,940 toneladas
20.377,631 hectares
1.975.013 (x mil) cabeças
90.122 cabeças
7.305 cabeças
12.374,576 (x mil) litros
9.200 quilos
4.700.000 quilos

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Maripá também é destaque na escala de participação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) no Paraná, tendo retorno maior
do que municípios mais populosos da microrregião.
Atualmente, a posição do município no Estado é 83º.
Enquanto na indústria existem 42 contribuintes
com valor adicionado de R$ 72.498.211 e no comér-

cio 126 contribuintes com valor de R$ 62.976.418, a
produção primária soma R$ 375.785.107.
Em relação aos percentuais de participação do
ICMS, a produção agropecuária em Maripá corresponde
a 18,184%. Somado ao Valor Adicionado Bruto (VBP)*,
que é de 71,158%, o setor representa 89,342% do total, ou
seja, quase 90% do índice de Maripá vem da agropecuária.

*Corresponde ao valor adicional que adquirem os bens e serviços ao serem transformados durante o processo produtivo.
Fonte: Prefeitura de Maripá (2017)

“Já pensou, nossa cidade, um jardim!”
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PROJETO QUE MARIPÁ TINHA APENAS COM O OBJETIVO DE EMBELEZAR O MUNICÍPIO
EVOLUIU AO PONTO DE TORNÁ-LA A “CIDADE DAS ORQUÍDEAS” E PROPORCIONAR AOS
PRODUTORES DA PLANTA E AO MUNICÍPIO SIGNIFICATIVO RESULTADO ECONÔMICO
Mirely Weirich

Festa das Orquídeas e do Peixe é
realizada em agosto justamente
por conta da floração das
orquídeas, que transformam
Maripá em um grande jardim

Referência

O

s maripaenses que se lembram do cartaz
que circulava pelo município em 1993,
na época, talvez não imaginavam que
a intenção de transformar Maripá no município das
orquídeas se tornaria realidade no futuro.
Hoje, o local é reconhecido como a “Cidade das
Orquídeas” tanto pela lei municipal nº 144/1997,
quanto pelo Governo do Paraná.
O projeto para transformar a pequena cidade
oestina em um verdadeiro jardim iniciou em 1993,
por meio da iniciativa da professora Zíria Dalchiavon,
a fim de embelezar o município para o desfile de 07
de setembro. “Com o apoio e a consciência ambiental da comunidade, o projeto começou a crescer. A
Secretaria de Educação teve importante participação,
envolvendo as escolas municipais e estaduais em uma
gincana para arrecadação de mudas a serem plantadas
nas árvores da cidade. Ao fim da brincadeira, seis mil
mudas haviam sido arrecadadas”, relembra o presidente da Comissão Central Organizadora (CCO) da
20ª Festa das Orquídeas e do Peixe, Rodrigo Schanoski.
Nos anos seguintes, o trabalho para transformar
as cores e aromas de Maripá continuou envolvendo
toda a comunidade com concursos de jardins e gincana
para o replantio das flores. “Foram iniciados projetos
como o ‘Defensores das Orquídeas’, que novamente
envolveu os estudantes, a fim de evitar a depredação
das plantas”, diz.
O projeto também tinha como foco a educação
ambiental, a conscientização ecológica e a responsabilidade acerca da preservação da natureza e pela beleza
da cidade por meio do cuidado com as orquídeas.
“Nesta época também iniciaram os primeiros cursos
sobre o cultivo da planta”, conta
Schanoski.

Mais do
que embelezar

Com a aprovação da lei que
denomina Maripá como a “Cidade
das Orquídeas” em 1997, no ano
seguinte foi realizada a 1ª Festa

O reconhecimento do município como “Cidade das Orquídeas” fez com que o município
também fosse homenageado, dando nome a uma orquídea desenvolvida por um especialista
de São Paulo.
Hoje, são cerca de oito orquidários com produtores especialistas no cultivo da planta,
tanto na sede quanto nos distritos de Pérola Independente e Candeia. “Em 2005 a estimativa
era de 220 mil mudas de orquídeas nas árvores do município, número que passou para 300 mil
em 2007, com os projetos de replantio”, diz. “Hoje não conseguimos estimar precisamente o
número de orquídeas produzidas aqui, nem mesmo daquelas plantadas nos espaços públicos,
mas imaginamos que o número de mudas já tenha ultrapassado as 400 mil”, estima Schanoski.

das Orquídeas e do Peixe, tendo em vista também a
vocação dos produtores do município para piscicultura. “Quando esse projeto de plantio das orquídeas
começou, a intenção era realmente embelezar a cidade,
mas nunca imaginou-se que isso poderia gerar um
resultado econômico tão significativo como gera
hoje”, pontua o presidente da CCO.
Por meio do incentivo da municipalidade para
a construção de orquidários, além da assistência do
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Emater), os cidadãos que cultivavam orquídeas
no quintal de suas casas passaram a se especializar e
tornar a produção e venda das plantas uma forma de
renda. “Esse envolvimento dos produtores fez com
que também houvesse a inclusão dos orquidários
no roteiro de turismo rural do município, além da
criação da Associação de Orquidicultores de Maripá,
que começou a participar de exposições em outros
municípios e viagens a feiras especializadas no cultivo
de orquídeas”, salienta.
Nas primeiras edições da Festa da Orquídea e
do Peixe, expõe Schanoski, não existiam produtores
consolidados no município, por isso, o evento envolvia
a exposição de plantas, o tradicional café colonial e a
apresentação do prato típico do município: o peixe
assado na grelha, desossado e recheado. “Quando
os orquidários começaram a aumentar, com maiores
áreas de cultivo, a festa também ganhou esse lado
mais comercial que tem hoje. Em 2002, foram sete mil
exemplares comercializados, número que só cresceu a
cada ano”, comenta. “Nesta 20ª edição, teremos mais
de 30 mil exemplares de orquídeas dispostos para
comercialização durante a festa”, reforça.
Divulgação
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Vocação para a

piscicultura
AO VENCER DESAFIOS E APOSTAR NA PRODUÇÃO
COMERCIAL DE PEIXES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DO MUNICÍPIO E DO ESTADO, MARIPÁ CONSAGRASE COMO MAIOR PRODUTOR DE PEIXES POR METRO
QUADRADO DO PARANÁ

C

om a instalação do município de Maripá três anos após sua emancipação,
os produtores de peixe que exerciam
a atividade de forma artesanal, apenas para o
consumo familiar em pequenas propriedades
rurais do interior, passaram a ter a piscicultura
como vocação.
Hoje, 25 anos depois, são 101 produtores
comerciais de peixe que empregam alta tecnologia em tanques escavados e têm na produção
da tilápia sua principal renda. “Essa visão para a
produção aquícola começou em 1993, com a vinda
do Instituto Paranaense de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Emater) para Maripá, época
em que a municipalidade também contratou o
primeiro técnico para atuar junto aos produtores
rurais”, comenta o diretor do Departamento de
Meio Ambiente e Piscicultura de Maripá, engenheiro de pesca Cleiton Manske.
Desde o início, diz, o acompanhamento técnico
envolvia desde a construção dos tanques escavados até a análise da água e biometria dos peixes,
incentivo dos governos estadual e municipal que
levaram cada vez mais pessoas a apostarem na
atividade. “Já em 1997 foi criada a Associação dos
Aquicultores de Maripá (Aquimap), que fortaleceu
ainda mais a atividade”, menciona, informando
que atualmente a entidade conta com 50 membros.

Reconhecimento

Em 2016, o município chegou ao 2º lugar no
Paraná como maior produtor de peixes, perdendo
apenas para o município de Nova Aurora. Na safra
passada, no entanto, Maripá caiu para o quarto lugar, ﬁcando também atrás de Assis Chateaubriand
e Toledo. “Isso ocorre porque temos diﬁculdade
hídrica no município. Nossos rios têm volume de
água baixo comparado a esses outros municípios
produtores que, além do volume de água, possuem
um território maior para aumentar a produção de
peixes”, explica Manske.

Cam

ila A

ngst

Hoje, a lâmina d’água de Maripá é de
143 hectares, considerada limitada, ou seja,
sem possibilidade de ampliação dos tanques
escavados para aumento da produção. Por
Diretor do Departamento de Meio Ambiente
outro lado, a lotação média adotada pelos
e Piscicultura de Maripá, engenheiro de
piscicultores é de cinco a oito peixes por metro
quadrado, permitindo ao município ostentar
pesca Cleiton Manske: “Não temos muito
o título de maior produtor de peixe por memais o que crescer em área para produzir,
tro quadrado. “Isso em função da tecnologia
mas em produção podemos aumentar
empregada, do comprometimento dos piscimuito o número de peixes por metro
cultores que estão atentos às novas tecnologias
e consequentemente têm melhora signiﬁcativa
quadrado, o que aumenta a biomassa
na qualidade de água e nos índices zootécnicos
final na hora de vender os peixes”
dos peixes, seja na conversão alimentar, no
ganho de peso diário ou no rendimento de
Seminário Estadual
ﬁlé”, expõe o diretor.
A busca constante pelo emprego de tecnologia
Na safra de 2017, a produtividade média
na produção aquícola e a necessidade de desenobtida pelos piscicultores maripaenses chegou a
volver cada vez mais a cadeia produtiva também
7.224 toneladas, o que representa 50,5 toneladas/
levou ao avanço de patamar do seminário realizado
hectare/ano. “Justamente por termos a limitação na
durante a Festa das Orquídeas e do Peixe.
expansão da lâmina d’água que estamos constanInicialmente, o evento era de cunho municipal,
temente buscando novas tecnologias para produzir
porém, devido ao prestígio por diversos produtomais e melhor, seja em aeradores, geradores de
res, pesquisadores, técnicos e professores da área
energia elétrica e até mesmo placas fotovoltaicas
de todo o Estado, hoje o evento se tornou o maior
para evitar mortandade em massa e prejuízos
do Paraná “O Seminário Estadual da Piscicultura
econômicos ou em bombeamento”, enaltece o
reúne todos os anos grande público por sempre
engenheiro de pesca. “Não temos muito mais o que
buscarmos palestrantes de renome. Além disso, a
crescer em área para produzir, mas em produção
Feira da Aquicultura proporciona aos proﬁssionais
podemos aumentar muito o número de peixes por
da cadeia produtiva oportunidades de negócios
metro quadrado, o que aumenta a biomassa ﬁnal
e de conhecer as novidades da área”, ressalta.
na hora de vender os peixes”, enfatiza.

Novas oportunidades
Manske diz que, apesar de Maripá não contar com nenhum produtor de camarão de água doce atualmente, a vinda da extensão do campus da Universidade Federal do Paraná (UFPR) para o município
será um grande ganho aos aquicultores, que terão uma nova oportunidade de renda. “Esta conquista
representa muito para quem espera fazer o policultivo do camarão e da tilápia, que é possível conforme
vemos acontecer em Palotina, contudo demanda de mais aprofundamento em pesquisas, especialmente
pelo camarão não suportar baixas temperaturas”, pontua. “Creio que assim que o laboratório estiver
ﬁnalizado, logo teremos produtores cultivando camarão em tanques escavados”, conclui.

