






M
anter uma programação contínua, a 
fi m de valorizar os grandes poten-
ciais do município, mas que, ao mes-
mo tempo, a cada ano se reinventa. 

É isso que a Festa das Orquídeas e 
do Peixe, que em 2019 chega à 21ª 
edição, apresenta aos visitantes e 
munícipes. 

Ao encontrar as potencialidades 
locais, intensifi car o trabalho nes-
tas áreas agregando tecnologia e 
conhecimento e consolidando-as 
no município, a pequena cidade do 
Oeste paranaense tornou-se mais 
do que um exemplo na produção de 
peixes e orquídeas, mas uma refe-
rência para a efetivação de negó-
cios nessas áreas. 

Recebendo caravanas de diversas regiões do 
Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa 
Catarina e de outros países da América do Sul, 
como Paraguai, Argentina e Chile, os eventos téc-

nicos que acontecem desde as primeiras edições 
da Festa das Orquídeas e do Peixe consolidaram 
o evento como um dissipador de conhecimento. 

Na outra ponta, a valorização da gastronomia 
local, apresentando tanto a riqueza 
de sabores do peixe quanto a tra-
dição do Café Colonial, dá o sabor 
único da festa ao apresentar o que 
Maripá tem de melhor. 

Com o passar dos anos, a Festa 
das Orquídeas e do Peixe consoli-
dou-se como uma feira de negócios 
em seus dois principais potenciais, 
a orquídea e o peixe, mas também 
pelos aspectos da gastronomia, in-
dústria, comércio, serviços e entre-
tenimento. 

E este resultado, sem dúvida, só 
é possível pela união da comunidade local, que, 
voluntariando-se para fazer do evento uma reali-
dade, comemora de braços dados o exemplo que 
Maripá é para a região Oeste do Paraná.

Festa das Orquídeas 
e do Peixe 

consolidou-se 
como uma feira de 

negócios em seus dois 
principais potenciais, 

mas também 
pelos aspectos 

da gastronomia, 
indústria, comércio, 

serviços e 
entretenimento

O que Maripá 
tem de melhor
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Consolidação de

Visibilidade e união

potenciais
AO IDENTIFICAR E FORTALECER O TRABALHO NOS SETORES 
QUE PERMITEM O DESENVOLVIMENTO LOCAL, MARIPÁ 
GARANTIU A SUSTENTABILIDADE DE SEUS MUNÍCIPES 
POR MEIO DA UNIÃO DA COMUNIDADE COM O APOIO E 
VALORIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Identificar as potencialidades do 
município, intensifi car o trabalho 
nesses setores e consolidá-los para 

gerar desenvolvimento. Esta, de acordo com 
o prefeito de Maripá, Anderson Bento Maria, 
é a fórmula para alcançar resultados positivos 
no crescimento local. “Muitas vezes o gestor 
só pensa no agora, nos quatro anos de seu 
mandato, mas vejo que todos prefeitos que 
passaram por Maripá tiveram uma visão 
mais ampla e é por isso que o município 
conseguiu conquistar um grande espaço na 
região Oeste e chegar mais longe”, avalia.

Para ele, se hoje o município possui 
uma boa receita e arrecadação em Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) é porque Maripá está colhendo muito 
do que foi plantado no passado. “A Festa das 
Orquídeas e do Peixe destaca duas grandes 
potencialidades que começaram de forma 
singela. As orquídeas iniciaram com uma 
gincana que, com o incentivo do Poder Público 
e envolvimento da comunidade, tornou-se um 
setor com grande potencial em comercializa-
ção, um atrativo turístico e movimento para 
outros setores do comércio, que resulta em 
contribuição para as receitas municipais”, 
menciona. “Já a piscicultura, através de um 
campo experimental iniciado praticamente 
junto da emancipação do município, com 
apoio das áreas técnicas, foi evoluindo a cada 
ano e hoje tornou-se referência em produção. 
Apesar de não termos a maior produção anual 
do Estado, pela nossa lâmina d’água, ainda 
contamos com a maior produtividade por 
metro quadrado, o que mostra a dedicação 
dos nossos piscicultores”, complementa.

A consolidação da piscicultora, salienta 
Bento Maria, aconteceu nos últimos dois anos, 
com a instalação do abatedouro de peixes 
da C.Vale. “Possuíamos uma difi culdade 
enorme na comercialização do produto e a 
cooperativa trouxe uma segurança maior 
aos nossos produtores e consequentemente 
ao Poder Público, resultando em uma ren-
tabilidade muito positiva para toda a cadeia 
produtiva”, assinala.

Alicerce na agricultura
Além das orquídeas e do peixe, o prefeito 

de Maripá elenca outras potencialidades do 
município que desde o início foram fomen-
tadas e trabalhadas de forma a desenvolver 
a economia local: a agricultura e a pecuária. 
“O complexo da C.Vale encorajou muitos 
produtores na avicultura e o Poder Público 
fez sua parte ao possibilitar o acesso às pro-
priedades com terraplanagem e manutenção 
das estradas rurais. Da mesma forma com a 
suinocultura, a bacia leiteira e a produção 
de grãos que, assim como na região Oeste, 
sempre fi zeram parte da base da nossa eco-
nomia”, destaca.

Bento Maria salienta que a diversifi cação 
nas pequenas propriedades, que possibilitam 
manter a sustentabilidade das famílias, é outro 
importante fator para a garantia de renda da 
população, além de promover, muitas vezes, 
a volta de fi lhos que saem do município para 
cursar o Ensino Superior. “Essas potencia-
lidades identifi cadas ao longo dos anos, 
que foram valorizadas pela gestão pública, 
é que deram norte ao desenvolvimento de 
Maripá. Não possuímos grandes complexos 
industriais, mas, sim, pequenas indústrias 
que agregam valor aos produtos que saem da 
propriedade e que prestam serviços ao setor 
agrícola e, junto do comércio, proporcionam 
a geração de emprego para quem mora na 
cidade”, resume.

A confi ança da população, especialmente do setor produtivo e de empre-
sários, é, para o prefeito de Maripá, fator essencial para o município continuar 
crescendo. “Mais do que fazer o dever de casa e investir os recursos de forma 
equilibrada em todas as áreas, mantendo as estradas da cidade e do interior 
bem conservadas, o parque de máquinas em condições de trabalhar, a saúde 
atendendo a todos e oportunizando educação para as crianças e jovens, também 
precisamos mostrar os potenciais de Maripá para que as pessoas vejam nosso 
município e o que ele tem de melhor a oferecer”, enfatiza.

É seguindo este princípio que Bento Maria evidencia sua participação em 
iniciativas regionais, tais como a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná 
(Amop) e o Programa Oeste em Desenvolvimento (POD). “Eu tenho isso como 
um aprendizado e também um ganho para o nosso município. Discutindo o 
que queremos para a nossa região mostramos também as necessidades do 
nosso município e mostramos nosso potencial. Nessas oportunidades busca-
mos parcerias e conversamos com lideranças, além de mantermos um bom 
relacionamento com os governos estadual e federal para que Maripá tenha a 
visibilidade que merece”, ressalta o prefeito.

Mais do que mostrar as potencialidades de Maripá e, com isso, conquistar 
espaços na região, no Estado e tornar-se referência até mesmo para outros 
países, como no caso da Festa das Orquídeas e do Peixe, Bento Maria afi rma 
que um dos grandes diferenciais que abrilhantam o município está em sua 
população. “A união das pessoas em busca de um objetivo comum é um 
grande exemplo de por que Maripá é um município diferente. O maior exemplo 
disso é a nossa festa. Esse trabalho unido da comunidade para o bem comum 
contribui diariamente para o desenvolvimento da nossa cidade, em momentos 
que as opiniões particulares são colocadas de lado e o que prevalece é o que 
realmente queremos para o nosso município”, conclui.

Prefeito de Maripá, Anderson Bento 
Maria: “Mais do que fazer o dever 
de casa e investir os recursos de 
forma equilibrada em todas as 

áreas, também precisamos mostrar 
os potenciais de Maripá para que as 
pessoas vejam nosso município e o 
que ele tem de melhor a oferecer”

Mirely Lins Weirich
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Objetivo comum
para o desenvolvimento local
PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE MARIPÁ, BOM DIÁLOGO ENTRE 
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO É 
CHAVE PARA O SUCESSO DO MUNICÍPIO

Mais do que a união da população para 
fazer a Festa das Orquídeas e do Peixe 
acontecer, uma importante peça para 

tornar o evento um grande sucesso é o “peso” das 
lideranças municipais. 

Para o presidente da Câmara de Vereadores de Ma-
ripá, Aff onso Pastore, para manter o município uma 
referência nos setores, consagrando o evento a cada 

ano e focando no crescimento e desenvolvimento 
nas demais áreas, é necessário manter, acima de 

tudo, um bom diálogo entre os poderes Exe-
cutivo e Legislativo. “E isso, graças ao foco 
de trabalho daqueles que estão à frente da 
gestão, vem acontecendo. Tanto por parte 
do prefeito quanto por parte dos nossos 
vereadores, que mantêm um bom diálogo, 
atendendo as necessidades e demandas da 
população com o mesmo objetivo: tornar 
Maripá cada vez mais próspero”, analisa 

Pastore. 
Por Maripá ser um polo agrícola, 
assim como outros municípios 

da região Oeste, o sucesso 
da Festa das Orquídeas 

e do Peixe, bem como 
dos resultados em 
arrecadação e do tra-
balho executado nos 
diversos setores da 
economia, aconte-
ce pelo município 
ter encontrado 
suas potenciali-
dades. “A pri-
meira delas é 
a piscicultu-
ra, que a cada 
ano vem ga-
nhando mais 
espaço e se 
consolidan-
do, agora ain-

da mais, com a presença da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) em Maripá”, avalia. “Nossos produto-
res rurais investem em suas vocações, seja no peixe, na 
suinocultura, avicultura, no leite ou na produção de 
grãos, que é fomentada por meio dos incentivos que 
o Poder Público oferece, garantindo sustentabilidade 
à cadeia produtiva e, consequentemente, aos demais 
setores da economia, tendo em vista a agropecuária 
ser um dos alicerces da nossa cidade”, salienta o 
presidente do Legislativo. 

Município estruturado
Ao passo em que Maripá tem sucesso nos pro-

cessos produtivos do setor primário, Pastore lembra 
que não se pode deixar de lado os demais aspectos 
essenciais para o desenvolvimento da população, 
tais como a saúde e a educação. “A saúde sabemos 
que é um setor delicado, porém hoje conseguimos 
ter um atendimento bastante organizado, com um 
Pronto Atendimento que está 24 horas à disposição 
da população”, enaltece. 

Já na educação, pontua ele, não há crianças fora 
das salas de aula. “Da creche até a conclusão do Ensino 
Médio nossas crianças e jovens são acompanhados 
com incentivo para que concluam seus estudos e, na 
medida do possível, alcancem o Ensino Superior que 
está muito próximo do nosso município, em cidades 
vizinhas e é uma realidade possível para muitos 
jovens”, ressalta. 

Crescimento
Por ser um município jovem, que em abril deste 

ano completou 29 anos de emancipação político-ad-
ministrativa, Pastore menciona que Maripá ainda tem 
muito para crescer e se desenvolver, especialmente 
na área agrícola. “Em momentos de instabilidade 
econômica, vemos que a agricultura é o nosso grande 
suporte. Especialmente na piscicultura, temos grandes 
possibilidades de oportunizar a entrada de novas tec-
nologias nas propriedades e a expansão dos tanques 
escavados. Maripá é um município que tem muito a 
crescer no futuro”, fi naliza o presidente da Câmara.

Presidente 
da Câmara de 
Vereadores de 

Maripá, A� onso 
Pastore: “Tanto 

o prefeito 
quanto nossos 

vereadores 
mantêm um 
bom diálogo, 

atendendo as 
necessidades 

e demandas da 
população com o 
mesmo objetivo: 

tornar Maripá 
cada vez mais 

próspero”
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Uma feira de cultura,
gastronomia e negócios
21a FESTA DAS ORQUÍDEAS E DO PEIXE ENVOLVE A COMUNIDADE PARA APRESENTAR 
O QUE MARIPÁ TEM DE MELHOR: A BELEZA DAS ORQUÍDEAS, A RIQUEZA DA 
GASTRONOMIA E O POTENCIAL DA PISCICULTURA 

Tornar a Festa das Orquídeas e do Peixe uma feira de negócios. 
Este é um dos grandes objetivos da administração de Maripá 
ao organizar a 21ª edição do evento, que acontece entre os 

dias 23 e 25 de agosto. 
De acordo com o presidente da Comissão Central Organizadora 

(CCO) do evento, Rodrigo Schanoski, a conquista deste objetivo é propor-
cionada especialmente pelo setor de piscicultura do evento, fomentado 
com a presença de diversas empresas e cooperativas, além do Seminário 
Estadual da Piscicultura. “É claro que não vamos perder a essência de 
ser a Festa das Orquídeas e do Peixe por conta da fl orada das orquídeas 
que acontece em agosto, bem como o aspecto gastronômico e cultural. 
Todavia, a referência do seminário e da Feira da Aquicultura possibilita 

que o evento tenha esse cunho de uma feira de 
negócios, principalmente neste setor que gera 

muitas transações comerciais futuras”, enaltece. 
Neste ano, o Seminário Estadual da Pisci-

cultura chega à 18ª edição, sendo este o terceiro 
ano em que passou a ser considerado evento 
estadual e ter apoio do Governo do Estado, por 
meio da Empresa Paranaense de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (Emater). 
Realizado pela administração municipal 
e pela Associação dos Aquicultores de 

Maripá (Aquimap), o evento tem 
apoio da C.Vale, cooperativa 

que tem foco no desen-
volvimento da cadeia da 
piscicultura, bem como de 

diversas universidades e 
empresas do setor. “Na 
sexta-feira, abertura 
da festa, este evento 
técnico é um dos 
pontos altos”, des-
taca Schanoski. 

Envolvimento da comunidade
O presidente da CCO considera que a Festa das Orquídeas e do Peixe 

é um evento que promove a comunhão do povo maripaense. Isso porque 
durante os três dias de festa cerca de mil voluntários participantes de dez 
entidades do município envolvem-se diretamente na festa para o funcio-
namento do Pavilhão Gastronômico. “Nas duas semanas que antecedem 
a festa, todos os dias membros dessas entidades trabalham na confecção 
dos espetinhos que são servidos durante a festa. É uma união muito 
bonita que faz o evento acontecer com muito sucesso, acolhendo nossos 
visitantes e mostrando o que Maripá tem de melhor”, enfatiza Schanoski. 

Ele diz que o valor arrecadado com a venda dos almoços e jantares 
no Pavilhão Gastronômico é distribuído igualmente ao fi nal do evento 
entre as entidades envolvidas neste trabalho. No ano passado, cita ele, 
cada uma recebeu cerca de R$ 20 mil. “Além do trabalho das associações, 
temos a Associação Comercial e Industrial (Acima), que é responsável 
pelo Pavilhão da Indústria e Comércio, a Exposição e Feira das Orquí-
deas, de responsabilidade da Associação dos Orquidicultores, além da 
Feira da Aquicultura, organizada pela Aquimap, todos com o apoio da 
CCO”, expõe. 

Para toda a família
Mais do que a beleza das orquídeas e a possibilidade de negócios 

proporcionada pela cadeia da piscicultura, a Festa das Orquídeas e do 
Peixe tornou-se um evento para toda a família. 

Com expectativa de que ao menos 60 mil pessoas passem pelo Centro 
de Eventos Amarelão nos três dias de evento, Schanoski salienta que a 
programação é pensada para agradar todos os públicos e idades em 
todos os aspectos: comércio, indústria, serviços, gastronomia, cultura, 
entretenimento e diversão. “Além dos eventos específi cos de piscicultura, 
orquidicultura, as feiras de negócios e a praça de alimentação, o nosso 
tradicional Café Colonial, temos o palco cultural com atrações todos os 
dias, a Matinê da Melhor Idade na sexta-feira, o clássico Rodeio do Bagre 
Ensaboado no sábado, parque de diversões e, no sábado, o show gratuito 
com Luan Santana. São atrações para reunir e entreter toda a família”, 
frisa o presidente da CCO. 

Presidente da CCO da 21a Festa das Orquídeas e do Peixe, Rodrigo 
Schanoski: “É claro que não vamos perder a essência de ser a Festa 

das Orquídeas e do Peixe por conta da fl orada das orquídeas que 
acontece em agosto, bem como o aspecto gastronômico e cultural. 

Todavia, a referência do seminário e da Feira da Aquicultura 
possibilita que o evento tenha o cunho de feira de negócios”

ser a Festa das Orquídeas e do Peixe por conta da fl orada das orquídeas 
que acontece em agosto, bem como o aspecto gastronômico e cultural. 
Todavia, a referência do seminário e da Feira da Aquicultura possibilita 

que o evento tenha esse cunho de uma feira de 
negócios, principalmente neste setor que gera 

muitas transações comerciais futuras”, enaltece. 
Neste ano, o Seminário Estadual da Pisci-

cultura chega à 18ª edição, sendo este o terceiro 
ano em que passou a ser considerado evento 
estadual e ter apoio do Governo do Estado, por 
meio da Empresa Paranaense de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (Emater). 
Realizado pela administração municipal 
e pela Associação dos Aquicultores de 

Maripá (Aquimap), o evento tem 
apoio da C.Vale, cooperativa 

que tem foco no desen-
volvimento da cadeia da 
piscicultura, bem como de 

diversas universidades e 
empresas do setor. “Na 
sexta-feira, abertura 
da festa, este evento 
técnico é um dos 
pontos altos”, des-
taca Schanoski. 
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Mais do que visitar:
efetivar negócios
CARACTERÍSTICA DOS VISITANTES QUE PARTICIPAM DA FESTA DAS ORQUÍDEAS 
E DO PEIXE DE MARIPÁ PROPORCIONA AOS EXPOSITORES A CONCRETIZAÇÃO DE 
NEGÓCIOS NO SETOR DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

Por receber inúmeros visitantes de dife-
rentes Estados brasileiros e inclusive de 
outros países da América do Sul, a Feira 

da Indústria, Comércio, Artesanato e Sabores que 
acontece durante a Festa das Orquídeas e do Peixe 
de Maripá é vislumbrada por diversas empresas 
que objetivam efetivar negócios. 

Segundo a presidente da Associação Co-
mercial e Industrial de Maripá (Acima), Scheila 
Baú Gabriel, somente sete empresas de Maripá 
participam da exposição, sendo os demais 54 
participantes da feira deste ano vindos de outras 
cidades. “Quando visitamos outras feiras e expo-
sições para divulgar o nosso evento, temos uma 
grande receptividade e busca das empresas que 
querem participar da 
Festa das Orquíde-
as e do Peixe por 
conta do nosso 

público, que tem essa característica de não so-
mente vir visitar e conhecer, mas de realmente 
vir comprar produtos, que é o que os feirantes 
buscam”, destaca.

Conforme a secretária executiva da Acima, 
Kellen Cristina Rocha, neste ano o número de 
empresas participantes da Feira da Indústria, 
Comércio, Artesanato e Sabores passou de 54 
para 61 devido à ampliação do número de espaços 
disponíveis. “Mas ainda assim temos uma fi la 
de espera de empresas que querem participar 
do evento”, frisa. 

Para os maripaenses
Além da oportunidade de 
efetivação de negócios aos 
empresários que participam 
do evento, a da Feira da 
Indústria, Comércio, Arte-
sanato e Sabores garante 
aos moradores de Maripá 
a possibilidade de conhe-
cerem novos produtos 
e serviços que, muitas 

vezes, não estão dispo-
níveis no município 

ou na região. 
“Com a vin-

da de em-
presas de 

o u t r a s 

cidades e Estados, nossos munícipes, bem como 
visitantes, podem conhecer outros empreendi-
mentos e iniciativas, até mesmo fi rmando parce-
rias”, salienta a presidente da Acima. 

Devido ao número de visitantes e expositores 
que a Festa das Orquídeas e do Peixe atrai para o 
município, Scheila também enfatiza a importância 
do evento para o comércio local, com a movimen-
tação de hotéis, restaurantes, supermercados, 
mercearias, lojas de roupas, calçados, entre outros. 
“Maripá acaba tendo um fl uxo muito positivo 
também no comércio”, expõe, ao ressaltar que 
neste ano a expectativa é que o público do evento 
ultrapasse as 60 mil pessoas que visitaram a festa 
no ano passado. 

Nova estrutura
Neste ano, o Poder Público de Maripá realizou 

várias obras no Centro de Eventos Amarelão, 
sendo uma delas no pavilhão que recebe a Feira 
da Indústria, Comércio, Artesanato e Sabores. 

A presidente da Acima diz que a parceria 
fi rmada entre a Associação Comercial e o muni-
cípio é de extrema importância para o sucesso da 
feira, bem como para a manutenção do comércio 
e das empresas do município. “O barracão, que 
antes era coberto apenas na parte superior, foi 
totalmente fechado e climatizado, o que garante 
mais conforto e segurança aos expositores. Isso 
nos dá uma alegria muito grande para tornar a 
festa ainda melhor”, evidencia Scheila. 

Secretária executiva da Acima, Kellen 
Cristina Rocha, e a presidente da 

entidade, Scheila Baú Gabriel: Feira 
da Indústria, Comércio, Artesanato 
e Sabores oportuniza efetivação de 

negócios aos feirantes e acesso a novos 
produtos e empreendimentos aos 

munícipes e visitantes
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querem participar da 
Festa das Orquíde-
as e do Peixe por 
conta do nosso 

Para os maripaenses
Além da oportunidade de 
efetivação de negócios aos 
empresários que participam 
do evento, a da Feira da 
Indústria, Comércio, Arte-
sanato e Sabores garante 
aos moradores de Maripá 
a possibilidade de conhe-
cerem novos produtos 
e serviços que, muitas 

vezes, não estão dispo-
níveis no município 

ou na região. 
“Com a vin-

da de em-
presas de 

o u t r a s 

Mirely Lins Weirich
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da “Cidade das Orquídeas”
O Charme
COM 11 ORQUIDÁRIOS COMERCIAIS E DIVERSOS 
OUTROS DE PEQUENO PORTE, PARA O CULTIVO 
DA PLANTA COMO HOBBY, DURANTE A FESTA DAS 
ORQUÍDEAS E DO PEIXE, 35 MIL EXEMPLARES DA 
PLANTA SÃO EXPOSTOS AOS VISITANTES

Quando o assunto são fl ores, as orquídeas estão entre as mais 
amadas e cobiçadas. Não há quem não se renda aos encantos 

das belas fl ores, que são uma das favoritas quando se deseja presentear 
alguém, embelezar a casa ou mesmo cultivar como hobby.

A beleza das orquídeas possibilitou a Maripá conquistar em 1997 o 
título de “Cidade das Orquídeas”, após cinco anos de projetos envolvendo 
a comunidade no cultivo e manutenção da planta em árvores das ruas e 
praças da cidade, bem como nos quintais das residências.

A iniciativa começou de forma singela, com uma gincana, a fi m de 
embelezar o município e disseminar a educação ambiental, a conscienti-
zação ecológica e a responsabilidade acerca da preservação da natureza.

A cada ano que passava, o cultivo das espécies ganhava força e 
o Poder Público passou a incentivar a criação de orquidários de fi ns 
comerciais, proporcionando à comunidade cursos sobre o cultivo da 
planta. “Começamos a cultivar orquídeas em 1998, um ano depois que 
o município foi reconhecido como a Cidade das Orquídeas, e participa-
mos da festa desde a 3ª edição”, comenta o empresário Elemar Stibbe, 
proprietário do Orquidário Maripá, um dos mais tradicionais da cidade.
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Na 21ª edição do evento estarão expostos 35 mil exemplares da 
planta e a expectativa é de que a comercialização alcance um 

faturamento próximo a R$ 1 milhão

Orquídea referência de Maripá é a espécie Dendrobium, 
popularmente conhecida como Olho de Boneca, sendo 
a espécie mais cultivada nas árvores das ruas e praças

Orquídea Blc. Maripá 
recebeu o nome do município 
reconhecido como a “Cidade 

das Orquídeas”
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faturamento próximo a R$ 1 milhão

Referência
Durante a Festa das Orquídeas e do 

Peixe, Maripá recebe caravanas de diversos 
Estados brasileiros, como Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, bem 
como de outros países da América do Sul, 
como Paraguai, Argentina e Chile. “São muitas espécies 
expostas e comercializadas, mas as mais procuradas são as Catt leyas, 
inclusive há uma registrada com o nome do município, a Blc. Maripá”, revela.

A orquídea referência de Maripá, conforme Stibbe, é a espécie Dendrobium, popu-
larmente conhecida como Olho de Boneca, por ser a planta mais cultivada nas árvores 
das ruas e praças do município. “Há outras variedades, mas essa é a que predomina em 
todo o município”, informa.

35 mil exemplares
Nesta 21ª edição do evento, estarão expostos 35 mil exemplares da planta e a expec-

tativa da organização é de que a comercialização de orquídeas alcance um faturamento 
próximo a R$ 1 milhão.

No ano passado, de acordo com o presidente da Comissão Central Organizadora 
(CCO), Rodrigo Schanoski, apenas o núcleo das orquídeas movimentou cerca de R$ 700 
mil nos três dias do evento com a venda de 3,2 mil itens entre plantas adultas e mudas. 
“Maripá conta hoje com 11 orquidários comerciais, contudo, há muitos outros de pequeno 
porte onde as plantas são cultivadas como hobby”, expõe.

Durante a Festa das Orquídeas e do Peixe, além da participação das empresas maripaen-
ses, há a presença de outras três vindas de Palotina e Marechal Cândido Rondon. “Também 
mantemos todos os anos o curso de Plantio e Cultivo de Orquídeas, com o orquidófi lo 
Sergio Ostett o, de Campo Grande, que é uma referência na área e um dos percursores do 
cultivo de orquídeas protegidas no Mato Grosso do Sul”, enaltece Schanoski.
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O segredo do

Café Colonial de Maripá 
A CARACTERÍSTICA E O SABOR DOS 
PRATOS FEITOS EM CASA: ESTE É 
UM DOS SEGREDOS POR TRÁS DO 
FAMOSO E DELICIOSO CAFÉ COLONIAL 
QUE APRESENTA 35 PRATOS DOCES 
E SALGADOS DURANTE A FESTA DAS 
ORQUÍDEAS E DO PEIXE 

O Café Colonial é uma tradição que está presente nos quatro can-
tos da microrregião Oeste do Paraná para relembrar a cultura 
gastronômica dos colonizadores. Entretanto, cada município 

busca resgatar essa deliciosa história de forma única, a fim de valorizar 
as características individuais dos moradores locais. 

Maripá ganha um brilho todo especial ao incluir no cardápio do Café 
Colonial a degustação do prato típico do município, o Peixe Assado na 
Grelha, Desossado e Recheado, além de um extenso bufê de tortas fabricadas 
por produtores locais. “O Café Colonial acontece em dois momentos: no 
lançamento da Festa das Orquídeas e do Peixe, quando servimos também o 
nosso prato típico, e durante a festa propriamente dita, quando o destaque 
está principalmente nas tortas”, explica a coordenadora do Café Colonial 
e secretária de Educação, Cultura e Desporto, Janaína Müller Geraldi. 

Ao todo, são 35 pratos doces e salgados fornecidos por produtores locais, 
alguns já parceiros do município por serem fornecedores da alimentação 
escolar e participantes do programa da agricultura familiar. “São 14 tipos 
diferentes de tortas, além de tortas salgadas, queijos, salame, torresmo, 
pães, café, leite, entre muitos outros itens”, detalha, ressaltando que são 
poucos os itens adquiridos de panificadoras e quase nenhum oriundo de 
fora do município. “Também incluímos no cardápio o strudel, um prato 
típico da região europeia que foi muito bem aceito pelo público, buscando 
trazer mais da cultura dos nossos colonizadores”, complementa Janaína.  

A coordenadora do Café Colonial salienta que todas as tortas e demais 
itens produzidos por produtores locais têm o acompanhamento e liberação 
da Vigilância Sanitária. 

 
Voluntariado
No Café Colonial de lançamento da Festa das Orquídeas e do Peixe, 

quando há a escolha da Princesa das Orquídeas, Janaína diz que o trabalho 
é feito por voluntários. “Desde coar o café até servir as mesas”, menciona. 

Neste evento, são servidas cerca de mil pessoas. Já durante a Festa das 
Orquídeas e do Peixe o número de pessoas que passa pelo Café Colonial é 
ainda maior, tendo em vista que o espaço fica aberto durante os três dias 
de evento. “Na festa, o café é preparado pela Associação da Sociedade 
Organizada de Maripá (Assoma), uma organização beneficente que tra-
dicionalmente organiza o café durante a Festa das Orquídeas e do Peixe, 
também composta por voluntários”, expõe Janaína. 

Além dos pratos servidos, a coordenadora do Café Colonial acredita 
que o diferencial de Maripá está no carinho com o qual os pratos são 
preparados pelos produtores locais e depois servidos pelos voluntários. 
“Trazemos aos nossos visitantes a característica e o sabor dos pratos feitos 
em casa. Servimos a todos como se estivéssemos recebendo a nossa família 
e amigos para um café na nossa casa, oferecendo a todos o que Maripá 
tem de melhor”, garante. 

Princesas de Maripá
Tradicionalmente, no Café Colonial de lançamento da Festa das Orquídeas e do Peixe 

é coroada a Princesa das Orquídeas, um evento que acontece em Maripá há 20 anos. “Não 
realizamos o concurso de Miss, mas coroamos as nossas princesas, que representam o 
município durante a festa e também em outros atos cívicos”, menciona Janaína. 

No evento, além da Princesa das Orquídeas, outras nove meninas são coroadas de acordo 
com sua personalidade: Princesa da Alegria, do Charme, da Delicadeza, da Elegância, do 
Encanto, da Inocência, da Meiguice, da Simpatia e da Ternura. “É uma tradição que marca 
as meninas e principalmente suas famílias, que se envolvem muito nesse acontecimento. 
Já temos meninas inscritas para o concurso de 2026 por ser um legado da família em que 
a irmã mais velha foi princesa e agora é a hora da irmã mais nova”, comenta. 

Além da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, o Café Colonial de lançamento 
da festa com a escolha das princesas é realizado em parceria com a Secretaria de Indústria, 
Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico. 

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Maripá

Além da Princesa das Orquídeas, outras nove meninas 
maripaenses são coroadas de acordo com sua 

personalidade para representar o município

No Café Colonial de Maripá são servidos 35 pratos entre 
doces e salgados, com destaque especial para o bufê de 

tortas, com 14 variedades diferentes 
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Um pouco de história
Os óculos que conhecemos foram 

criados no início nos anos 20 de maneira 
preventiva para pilotos, que tinham seus 
olhos expostos a fatores como vento e sol. 

Com o passar dos anos, os modelos 
foram aprimorados e desenvolvidos para 
oferecer proteção para todas as pessoas, 
principalmente àquelas que estão cons-
tantemente expostas aos raios do sol, 
além de ganharem mais modelos para 
compor à moda. 

Cuidados dos olhos
O sol pode ser um grande vilão dos 

olhos. Por isso, óculos escuros possuem 
fator de proteção solar bem importante, 
tendo em vista que a exposição sem cuida-
dos pode ocasionar diversos problemas, 
como catarata, lesão na córnea, degenera-
ção muscular e, em casos extremos, pode 
levar até a cegueira. 

Além da proteção solar para raios 
UVA e UVB, os óculos de sol protegem 
de agentes climáticos, como o vento, que 
pode causar os chamados olhos secos, e 
a poluição, que pode desenvolver uma 
série de infecções e doenças, como a 
conjuntivite, por exemplo. 

Diga não à pirataria
Preste atenção: muitas pessoas optam 

por óculos falsificados devido ao preço. 
No entanto, é aquele velho ditado: o 
barato sai caro. 

Este tipo de óculos não tem proteção 
alguma, serve única e exclusivamente 
para enfeite nos olhos. 

O grande problema é que no escuro 
nossas pupilas se dilatam, abrindo ca-
minho para mais radiação e aprimorar 
a visão. 

Agora, imagine os óculos de sol falsos. 
Sua pupila vai responder à escuridão da 
mesma forma que com outros óculos, 
com a desvantagem de que a proteção 
UV deixa de existir. 

Ou seja, é até pior do que estar sem 
óculos no sol, onde as pupilas estão au-
tomaticamente fechadas.

Se liga,  nestas dicas e mantenha sua 
visão sempre bem saudável!

Quem nunca ouviu falar que “o sorriso é 
o nosso cartão de visitas”, “um belo sorriso 
melhora a autoestima” ou “o sorriso é a alma 
do negócio”?

De uma hora para outra, artistas e celebri-
dades estão aparecendo com o sorriso perfeito, 
dentes brancos, alinhados e juntinhos. Tudo 
isso sem o uso do temido aparelho ortodô-
ntico. Atualmente, essa busca pelo sorriso 
perfeito conta com aliados importantes no 
consultório odontológico. Um dos recursos 
disponíveis é a “lente de contato”, uma 
expressão popular para uma tecnologia cujo 
nome técnico correto é “laminados cerâmicos 
ultrafinos”. Eles são preparados e cimenta-
dos sobre os dentes do paciente, um a um. 
Possuem, em média, de 0,3 a 0,5 milímetros, 
o que possibilita executá-las com o mínimo 
preparo dental, conservando mais a estrutura 
do dente intacta. 

Mesmo com espessuras finas, os lamina-
dos, após cimentados no dente, tornam-se 

estruturas resistentes.
As lentes são utilizadas para fechamento 

de espaços (os diastemas), aumento do com-
primento dos dentes, aumento de volume 
(largura), dentes lascados ou quebrados, 
alterações e correções suaves de cor.

As lentes apresentam uma boa durabilida-
de, mas os cuidados do paciente são impres-
cindíveis. A duração está diretamente ligada 
à manutenção da higiene oral, com escovação 
três vezes ao dia, uso de fio dental e visitas 
periódicas ao cirurgião-dentista.

Alguns hábitos podem encurtar a dura-
ção das “lentes”, como roer unhas, morder 
alimentos ou objetos duros e consumir ex-
cessivamente produtos como café e cigarro.

Vale ressaltar que a indicação, o plane-
jamento, a execução e a manutenção das 
lâminas devem ser sempre realizados sob a 
supervisão de um cirurgião-dentista. É o que 
garante a qualidade do procedimento e um 
sorriso bonito e saudável.

Na hora de escolher um tratamento dentá-
rio para corrigir os dentes, muitos questiona-
mentos vêm à cabeça: o preço, as vantagens, as 
indicações entre outros, especialmente quando 
um sistema é mais novo e com mais tecnologia, 
como o caso do sistema autoligado.

Em relação ao custo, varia de acordo com 
a marca e o material desejado (metálico, de 
cerâmica ou transparente). Porém, o sistema 
autoligado tem um tempo de tratamento me-
nor (até sete meses a menos, de acordo com 
pesquisas), o que pode fazer com que os preços 
dos dois sistemas se equiparem.

Outra diferença do sistema autoligado é que 
os arcos ortodônticos são ligados aos braquetes 
diretamente, sem a necessidade de ligaduras 
elásticas, também chamadas de borrachinhas. 
Essa mudança causa uma diminuição signifi-

cativa das forças aplicadas sobre os dentes e 
periodonto. Sem as borrachinhas o atrito não 
é só menor, mas também contínuo. As ligadu-
ras elásticas se desgastam após alguns dias, 
fazendo com que a tensão se perca. No sistema 
autoligado essa tensão se mantém constante e, 
por isso, os dentes se movimentam de forma 
mais constante e suave, consequentemente 
sentindo menos dor.

INFORME PUBLICITÁRIO

Lentes de contato 

Aparelho autoligado









A deliciosa experiência do

Pavilhão Gastronômico
COM NOVE PRATOS À BASE DE PEIXE, 
MARIPÁ MOSTRA QUE A COMIDA TÍPICA 
DO MUNICÍPIO PODE SER MAIS DO QUE 
FRITA OU ASSADA E SURPREENDE SEUS 
VISITANTES 

Surpreendente e saborosa. É desta forma que pode-se resumir 
a experiência de visitar o Pavilhão Gastronômico durante a 
Festa das Orquídeas e do Peixe de Maripá. 

Isso porque durante os três dias de evento são apresentados aos 
visitantes nove pratos à base de peixe, servidos no almoço e no jantar, 
mostrando, além do potencial produtivo do município na piscicultura, 
a criatividade dos maripaenses quando o assunto é apresentar a comida 
típica do município. 

Conforme o vice-presidente da Comissão Central Organizadora 
(CCO) da festa, Eder Anschau, nas primeiras edições do evento eram 
servidos outros pratos, como churrasco bovino. No entanto, como forma 
de mostrar o potencial de produtividade e as inúmeras possibilidades 
de preparação do peixe, o Pavilhão Gastronômico teve esta mudança 
de foco. “São cinco refeições servidas nos três dias, todas à base de 
peixes fornecidos por produtores locais, e este é um dos diferenciais 
que mais valorizou nosso evento, surpreendeu e cativou nossos visi-

Nos almoços e jantares são servidos medalhão de jundiá 
com bacon, moqueca de jundiá na telha, filé de tilápia na 

moranga, espetinho de tilápia frito, tilápia com legumes, filé 
de tilápia frito, salpicão de tilápia e lasanha de tilápia

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Maripá

tantes”, acredita. 
Além da tilápia assada na grelha, desossada e recheada - prato típico 

de Maripá -, são servidos o medalhão de jundiá com bacon, moqueca de 
jundiá na telha, filé de tilápia na moranga, espetinho de tilápia frito, tilápia 
com legumes, filé de tilápia frito, salpicão de tilápia e lasanha de tilápia. 
“Os visitantes se surpreendem com a variedade de pratos, de sabores e as 
possibilidades de apresentação do peixe, já que estes não são pratos en-
contrados em restaurantes no nosso cotidiano”, enaltece Anschau. “No ano 
passado foram comercializadas seis mil refeições. Somente os espetinhos 
de tilápia, que também são servidos na tenda de lanches, são produzidos 
cerca de 45 mil unidades”, contabiliza.  

 

Souvenir
Mais do que aguardar agosto para degustar as iguarias encontradas 

somente em Maripá, há quem visite o Pavilhão Gastronômico por outro 
motivo bastante especial. Quem almoça ou janta no local leva consigo uma 
lembrança do evento: um prato personalizado que, a cada ano, tem uma 
estampa diferente. “Há quem faz até coleção dos pratos”, comenta Anschau. 

O objeto, que hoje é considerado um souvenir da Festa das Orquídeas e 
do Peixe, foi criado como forma de otimizar o trabalho no Pavilhão Gastro-
nômico, tendo em vista a quantidade significativa de refeições servidas. “É 
uma praticidade para quem trabalha no setor e uma lembrança muito querida 
para aqueles que vêm até a festa”, sintetiza. 
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Rodeio....

Mas com bagre! 
COMPETIÇÃO CRIADA EM ASSIS CHATEAUBRIAND É REALIZADA HÁ 19 ANOS EM 
MARIPÁ PARA VALORIZAR UM DOS PRINCIPAIS SÍMBOLOS DO MUNICÍPIO EM 
UMA ATIVIDADE DE ENTRETENIMENTO 

Na arena entram duas pessoas, que 
têm dois minutos para tentar pegar 

um bagre e segurá-lo acima da cabeça 
por oito segundos. Se a tarefa for 

cumprida, o competidor se classifi ca 
naquela etapa até chegar à fi nal

Divulgação/Prefeitura de Maripá

No lugar do chapéu, das esporas e do touro, uma piscina, um 
circuito com muita lama e um bagre. Isso mesmo: única no 
Brasil e originária no Oeste do Paraná, a atração que reúne 

vários competidores na Festa das Orquídeas e do Peixe é o Rodeio do 
Bagre Ensaboado, que acontece no município desde 2000. 

A atividade foi criada em Assis Chateaubriand, também expoente 
na produção de peixes no Paraná e cidade vizinha a Maripá, em 1994, 
durante a Fish Fest, quando o rodeio tradicional foi transformado 
no rodeio do bagre. “Hoje Maripá é um dos maiores produtores de 
peixe do Estado e sempre tivemos como simbolismo do município o 
peixe, então queríamos ter na nossa festa uma atração relacionada a 
isso. Fomos até Assis para conhecer o rodeio e trazer essa atividade 
para Maripá, que passou a acontecer em 2000 e hoje já se tornou uma 
tradição durante a Festa das Orquídeas e do Peixe”, conta o diretor de 
Departamento de Esportes, Andrei Maurina.

Com um número signifi cativo de piscicultores no município, as téc-
nicas para pegar o peixe em condições desafi adoras já eram conhecidas 
por muitos maripaenses, fato que mobilizou muitas pessoas a participar 
das disputas do Rodeio do Bagre, tornando a competição um sucesso. 
“No sábado à tarde o rodeio é o ponto alto da programação, reunindo 
tanto os competidores em busca do troféu e do prêmio em dinheiro e 
como também o público que vem para assistir e se divertir”, comenta. 

Oito segundos
A regra dos oito segundos também vale para a arena do bagre. O 

rodeio funciona da seguinte forma: na arena, uma espécie de piscina, 
entram duas pessoas, que têm dois minutos para tentar pegar um 
bagre e segurá-lo acima da cabeça por oito segundos. Se a tarefa for 
cumprida, o competidor se classifi ca naquela etapa até chegar à fi nal. 

Há dois anos, o Departamento de Esportes criou o Circuito do Bagre, 
que tornou a competição ainda mais divertida e atrativa, exigindo dos 
competidores mais agilidade e atenção para conquistar o prêmio. “Deste 
circuito participa apenas a categoria masculina, mas temos também as 
categorias feminina e infantil”, menciona. 

Todas as categorias são premiadas com troféu para o 1º, 2º e 3º 
lugar, recebendo as categorias masculino e feminina premiação em 
dinheiro e a infantil um kit educativo. “Esta é uma atividade que 
valoriza um dos símbolos do nosso município e oportuniza um mo-
mento de divertimento e entretenimento durante a festa que passa de 
geração em geração. Temos famílias em que o pai participou do rodeio, 
o fi lho passou a pegar o peixe e o neto já está competindo na categoria 
infantil”, expõe Maurina.
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