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* Na língua xetá, tribo da nação Tupi-guarani, Umuarama significa “lugar onde os amigos se encontram”, e a cidade faz valer esta definição, assumindo e reforçando sua identidade como “Capital da Amizade”.

Prefeitura Municipal de Umuarama

O Município de Umuarama recebeu sua primeira
Vara Federal no dia 23 de setembro de 1993.

Criada pela Lei nº 8.424/1992, a 1ª Vara
Federal de Umuarama, então chamada Vara
Única da Circunscrição Judiciária, foi instalada
pela Resolução TRF4 nº 1/1993 e implantada
pela Resolução TRF4 nº 41/1993. A Sede da 1ª
Vara no Município era localizada na Praça
Santos Dumont, 3.887, em prédio cedido pela
Prefeitura Municipal.

Embora seu nome conste da ata de
instalação, o Desembargador Federal
Gilson Langaro Dipp, então Presidente do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), não conseguiu chegar a tempo para a
solenidade em função de fortes chuvas que
atingiram a região no dia marcado. Por este
motivo, a solenidade foi conduzida pelo Juiz
Federal Tadaaqui Hirose, que era o Diretor
do Foro da JFPR à época, e pelo então Juiz
Federal Luiz Carlos Canalli (atualmente
Desembargador Federal do TRF4), que havia
sido nomeado em 2 de setembro de 1993
para a titularidade da nova Vara.
O servidor Waldir Jordan era o Diretor da
Secretaria Administrativa. Dentre as muitas
autoridades
presentes
à
cerimônia,
compareceram o Procurador da República
Osmar José Badauy, o advogado Jorge
Novaes, Presidente da Subseção da OAB em
Umuarama, e o Prefeito Municipal Antônio
Romero Filho.

Neste vídeo, o Desembargador Federal aposentado Tadaaqui Hirose conta suas memórias do início da interiorização da Justiça Federal
no Paraná, quando era Diretor do Foro da Seção Judiciária. Dentre as histórias que relembra, conta como foi a instalação da Vara Federal
de Umuarama. Quer ver o depoimento?
É só acessar o vídeo:

Como já dito anteriormente, o primeiro magistrado
nomeado para a Vara foi o Juiz Federal Luiz Carlos
Canalli, atualmente Desembargador Federal do TRF4, e que
atuaria por diversos períodos como Diretor do Foro da
Subseção. Interessante observar que a Vara Federal de
Umuarama foi a primeira a contar, desde sua instalação,
com um juiz federal substituto, que exerceria sua
titularidade plena, nomeado alguns dias antes da instalação
da Vara. As demais unidades instaladas até então – Foz do
Iguaçu, Londrina, Maringá e Guarapuava – contaram com
juízes designados, que atenderam interinamente as
Unidades até a nomeação posterior de seus titulares.

Juiz Luiz Carlos Canalli, primeiro Juiz Federal de Umuarama Acervo JFPR

O Desembargador Canalli gravou um depoimento em que conta algumas histórias dos primeiros tempos da Subseção, suas dificuldades
e desafios, mas também sua satisfação em contar com servidores dedicados e preocupados em bem exercer suas funções. “Quando a
Vara Única foi instalada, em meu gabinete havia, além de minha cadeira, mais duas para interlocutores, emprestadas por uma empresa
que fornecia móveis para a Justiça Federal em Curitiba. Um belo dia, um funcionário da empresa entra em minha sala para buscar as
cadeiras emprestadas...aí os advogados não teriam onde sentar. Não deixei levarem as cadeiras!”, conta o Desembargador, dentre
outras histórias pitorescas.
Quer conhecê-las? É só clicar no vídeo abaixo:

A servidora Josiane Elias foi nomeada como a
primeira Diretora de Secretaria da Vara, cargo
que ocupou até 08/05/2018, ou seja, por quase
25 anos! Josiane ainda está na ativa no quadro
de servidores da 1ª Vara Federal de Umuarama.

Servidora Josiane Elias, primeira
Diretora de Secretaria da nova Vara
e da nova Subseção - Acervo JFPR

A servidora Dagmar de Oliveira Cândido, que fez parte da primeira equipe de servidores nomeados, e que ainda atua na 1ª Vara
Federal da Subseção, também compartilha suas memórias daqueles primeiros tempos da Subseção de Umuarama.
Para ver, acesse o vídeo abaixo:

Adriana Luzia Godoy Bressan
Antônio Rocha de Araújo
Aparecido Cláudio de Araújo
Célia Abadia de Rezende
Célia Mirian Lopes da Silva
Dagmar de Oliveira Cândido
Eliziana Santos Moreira
Eva Márcia Rissetto Araújo Kovacs
George Orlandson Souza Barbosa
Geraldo Rosa de Campos
João Luiz Benites Enciso
José Milton dos Reis
Josiane Elias
Keila Mara Sant’Ana Malaque
Robson Martins
Ruy Antônio Rossi
Silvana de Oliveira Vilela Ferrari
Valdevino Correia da Silva
Valdir Evangelista de Freitas

A instalação da 2ª Vara Federal na cidade veio a ocorrer
em 26/05/2000, ocasião em que também houve a
inauguração de nova Sede da Subseção, na Avenida Brasil,
4.159. A criação da Vara se deu pela Lei nº 9.664/1998, a
implantação pela Resolução TRF4 nº 15/1999 e a
instalação pela Resolução TRF4 nº 7/2000.

O magistrado nomeado para sua
titularidade foi Jail Benites de
Azambuja.
A
solenidade
foi
presidida
pelo
Desembargador
Federal Fábio Bittencourt da Rosa,
Presidente do TRF4. O Diretor do
Foro da JFPR na ocasião era o Juiz
Federal Dirceu de Almeida Soares,
e
o
Diretor
da
Secretaria
Administrativa era o servidor José
Luiz Balliana. A primeira Diretora de
Secretaria da 2ª Vara foi a servidora
Célia Abadia de Rezende.

Acervo JFPR

Acervo JFPR

Servidora Célia Abadia de Rezende - Acervo JFPR

Acervo JFPR

A 1ª Vara recebe, em janeiro de 2002, um Juizado Especial
Federal (JEF) Criminal Adjunto, estabelecido pela Resolução
TRF4 nº 56/2001, e, em 09/05/2002, um Juizado Especial
Federal Cível Adjunto, previsto pela Resolução TRF4 nº
35/2002. A solenidade foi presidida pelo Desembargador
Federal Vilson Darós, então Coordenador dos JEFs da 4ª
Região e que representava a Presidência do TRF4. O Foro
da JFPR era dirigido pelo então Juiz Federal Fernando
Quadros da Silva, e o servidor Eugênio Muzeka era o
Diretor da Secretaria Administrativa.

Acervo JFPR

A 3ª Vara Federal do Município foi criada pela Lei nº
10.772/2003, sob a forma de seu primeiro Juizado Especial
Federal. A implantação e instalação ocorreram pela
Resolução TRF4 nº 28/2004, e a solenidade aconteceu no
dia 17/05/2004, mesma ocasião em que foi implantado o
processo eletrônico (eproc) na Subseção. Presidiu a
cerimônia o Desembargador Federal Tadaaqui Hirose,
que coordenava os JEFs na 4ª Região e representava a
Presidência do TRF4. O Juiz Federal Nicolau Konkel Jr. era
o Diretor do Foro da JFPR, e a Secretaria Administrativa era
dirigida pelo servidor Eugênio Muzeka. O magistrado
nomeado para a nova Vara foi o Juiz Federal Franco
Mattos e Silva, e seu primeiro Diretor de Secretaria foi o
servidor Cláudio Fassine.

Acervo JFPR

O servidor Cláudio Fassine, primeiro
Diretor de Secretaria da 3ª Vara
Federal de Umuarama – SERH

Em 08/06/2015 é inaugurada a nova e atual
Sede da Subseção Judiciária de Umuarama,
desta vez na Rua José Teixeira D’Ávila, 3808, em
solenidade coordenada pelo Desembargador
Federal Tadaaqui Hirose, Presidente do TRF4.
O Diretor do Foro da JFPR era o Juiz Federal
Nivaldo Brunoni, e a Diretora da Secretaria
Administrativa, a servidora Eliane Nisihara
Peixoto.

Veja, abaixo, os Juízes Federais que já passaram ou ainda atuam na Subseção Judiciária de Umuarama:

Alessandro Dutra Lucarelli
Alexandre Moreira Gauté
Aline Lazzaron
Bruno Henrique Silva Santos
Cristiano Aurélio Manfrim
Daniel Luis Spegiorin
Danielle Perini Artifon
Elisângela Simon Caureo
Fernando Tonding Etges
Franco Mattos e Silva
Gabriela Hardt
Guilherme Maines Caon
Gustavo Pedroso Severo
Helder Teixeira de Oliveira
Helena Furtado da Fonseca
Jail Benites de Azambuja
João Paulo Nery dos Passos Martins
José Carlos Fabri
José Luis Luvizetto Terra

Lília Côrtes de Carvalho de Martino
Luciano Andraschko
Luiz Carlos Canalli
Marcelo Antonio Cesca
Marcelo Krás Borges
Marta Ribeiro Pacheco
Mônica Dorotéa Bora
Narendra Borges Morales
Oscar Valente Cardoso
Paulo Cristóvão de Araújo Silva Filho
Ricardo Cagliari Bicudo
Robson Carlos de Oliveira
Roger Alexandre Kern
Rogério Cangussu Dantas Cachichi
Sandro Nunes Vieira
Valkiria Kelen de Souza
Valter Sarro de Lima
Wesley de Oliveira Maciel

Que
no
site
da
Memória
Institucional da JFPR há muitas
fotos de inaugurações e eventos,
documentos e recortes de jornal
contendo notícias da Subseção?
É só clicar aqui: Galeria de Fotos da
Subseção de Umuarama

Uma Ação Civil Pública, de número 93.50.10001-0, foi a primeira ação protocolada na então
novíssima Vara Federal, em 24/09/1993, um dia após a solenidade de instalação da Unidade. A
ação foi distribuída em 05/10/1993 ao Juiz Federal Luiz Carlos Canalli, e foi proposta pela
Associação de Defesa e Orientação do Consumidor – ADOC, contra a Caixa Econômica
Federal. O advogado da entidade era Francisco Bonato, de Curitiba, mas o processo foi
acompanhado pelo advogado local, Acyr Monteiro.

A ação discutia um possível “superfaturamento” na construção de moradias populares dos conjuntos Guarani I, II e III, Córrego Longe,
Porto Belo e Ouro Preto. O aumento dos custos das casas estaria tornando as prestações muito altas, impossibilitando o pagamento por
parte das famílias. A Ação Civil Pública buscava, em sede liminar:
“- a determinação à CEF para que suspenda toda e qualquer execução de contrato por inadimplência de mutuários dos conjuntos habitacionais citados, até que esta
comprove que uma eventual inadimplência não esteja relacionada com o superfaturamento denunciado;
- que as prestações dos mutuários que estão nos imóveis sejam reduzidas para 20% do salário mínimo, respeitando-se a verdadeira situação econômica dos
mutuários admitidos aos financiamentos, ou alternativamente que seja ao menos concedida a redução das mensalidades na proporção do superfaturamento
calculado pela TECPAR;
- que aos inadimplentes, executados ou não, que tenham desistido dos imóveis, mesmo antes ou depois de neles ingressarem, seja assegurado o direito de
preferência em novo contrato, sem leilão, sem custas, e assegurando o desconto dos valores já pagos;
- que a CEF reponha, de imediato, de recursos seus junto ao FGTS, a diferença que pagou a mais no financiamento adiantado para as cooperativas/construtoras dos
conjuntos relacionados na presente lide, nos percentuais calculados pela Tecpar.
E no mérito pugnava:
- que aos inadimplentes seja dilatado o prazo de financiamento, sem qualquer ônus adicional;
- que aos desistentes ou inadimplentes que desejarem retornar às condições do contrato de financiamento, sejam abatidos os créditos já pagos e superfaturados e
aos que não quiserem ou puderem retornar que seja garantida a devolução dos valores quitados, devidamente corrigidos, em decorrência da fraude e do
superfaturamento ;
- que a redução do encargo do mutuário não se limite às mensalidades, mas sim ao financiamento;
- que seja a CEF condenada a proceder ao ressarcimento do FGTS, repondo com seus próprios recursos os valores pagos a mais nos adiantamentos feitos às
construtoras e Cooperativas.”

Em 04/11/1993, o Juiz Federal Luiz Carlos Canalli indeferiu a liminar, determinando a citação de
todas as construtoras envolvidas nas obras e a realização de perícia nos imóveis.
A ação foi definitivamente julgada em 16/12/2009 pela Juíza Federal Substituta Gabriela Hardt, que
julgou os pedidos improcedentes. Segundo a sentença:

“O objeto principal da presente demanda é apurar os prejuízos causados aos mutuários de seis conjuntos
habitacionais da região desta Subseção Judiciária (...), em razão de suposto superfaturamento na
construção das obras.
O pedido inicial estava fundado em laudo produzido pela Tecpar, a pedido do Ministério Público do Estado
do Paraná, que havia constatado divergências de custos nestas obras financiadas pela Caixa Econômica
Federal (fls. 159/221). Referido laudo indicava, entre outros pontos, o uso de materiais com qualidade
inferior às especificadas no contrato, o que teria ocasionado o alegado "superfaturamento" de acordo
com a tabela de fl. 221, o qual estaria próximo, numa média, em 30% do valor efetivo por unidade.
Contudo, como bem alegaram os réus, tal laudo foi produzido sem o crivo do contraditório, sendo
imprescindível para julgamento do feito a realização de perícia técnica para solução da questão.
Realizada tal perícia, a qual possibilitou todas as partes envolvidas apresentarem seus quesitos e
indicarem assistentes técnicos, chegou-se a conclusão que não houve o alegado superfaturamento...

Neologismo cunhado por Silveira Bueno, em 1927, Umuarama quer dizer “lugar alto, ensolarado, para encontro de amigos”. O nome foi
criado a pedido de Willian Alfred Waddel, então diretor-presidente do Mackenzie College, para dar nome a uma colônia de férias que o
colégio havia adquirido em Campos do Jordão/SP.

Mapa do PR com localização de Umuarama - PMU

Dos elementos tupis “embu”: lugar; “ara”: dia, luz, claridade; e “ama”: sufixo coletivo que indica muitos, reunião, ajuntamento de pessoas
ou coisas.

Em 1949, foi detectada a presença de índios, provenientes do Mato Grosso, na região da Serra dos Dourados. A primeira expedição para
estabelecer contato foi organizada em outubro de 1955, com a colaboração da Universidade do Paraná e do Serviço de Proteção aos
Índios. A partir da primeira visita, foi decidida a criação de um posto de socorro na Fazenda Santa Rosa. Os Xetá compreendiam um
grupo de cerca de 300 indivíduos. Segundo depoimentos, desapareceram da Serra dos Dourados por causa do desmatamento. Muitos
morreram ou retornaram para Mato Grosso.
A fundação de Umuarama está intimamente ligada à inauguração dos primeiros
escritórios da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, a exemplo de outros
importantes Municípios do Norte do Estado, como Londrina e Maringá. No exato lugar
onde funcionava o escritório dessa Companhia, em 26 de junho de 1955, considerada
a data de fundação da cidade, foi instalada a administração de Umuarama, porém
subordinada ao Município de Cruzeiro do Oeste, conforme encontra-se registrado em
ata: “Aos vinte e seis dias do mês de junho de um mil novecentos e cinquenta e cinco, a
Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, representada por seus diretores e chefes
de serviço, declara inaugurada a cidade de Umuarama, situada no Núcleo Cruzeiro,
quilômetro 522, da linha ferroviária que de Ourinhos demanda Guaíra, município de
Cruzeiro do Oeste e Comarca de Peabiru. Umuarama, 26 de junho de 1955”.
Segunda Expedição aos Xetá, organizada pelo antropólogo
José Loureiro Fernandes - Museu Paranaense, 1952

Em 16 de agosto de 1955 foi rezada
a primeira missa na localidade pelo
Frei Estevão de Maria. Logo depois
desta
missa,
os
precursores
iniciaram o movimento para a
construção do primeiro templo da
Capital da Amizade. Tendo à frente
os Freis Capuchinhos, começaram a
ser
realizadas
quermesses
e
campanhas arrecadando donativos
para a compra de materiais
(madeiras, pregos e ferramentas) e a
contratação de carpinteiros.
Umuarama nos anos 1950 - IBGE

A primeira igreja matriz na década de 1950, toda em madeira Portal Italo

Três anos depois, estava pronta a Igreja, toda de peroba; em 1979 é inaugurada a nova Igreja Matriz. Em alvenaria, mais espaçosa e
moderna, em homenagem ao santo que depois seria oficialmente escolhido como Padroeiro de Umuarama: São Francisco de Assis. A
Catedral da cidade, no entanto, é a Igreja do Divino Espírito Santo, sede da Diocese no Município, situada na Praça Paulo VI.

No link abaixo, você pode ver lindas
imagens do interior da atual igreja,
ampla e moderna, e com belíssimos
vitrais que contam a história da vida
de São Francisco!

Atual Igreja Matriz de São Francisco de Assis - Retur

Sob a supervisão de Hermann Moraes, negociou-se a compra da Gleba
Umuarama, com aproximadamente 40 mil alqueires de terra. Coube a Rubens
Mendes Mesquita a tarefa de abrir e administrar a nova frente de colonização.
O plano diretor foi desenvolvido pelo engenheiro Wladimir Babkov. Concluídos
os trabalhos demarcatórios, começou o processo de vendas de lotes urbanos
e rurais, sempre bem servidos de ribeirões e riachos nos fundos e boas
estradas nas cabeceiras. Em pouco tempo, surgiu o efetivo povoamento, com
inúmeras famílias se estabelecendo na cidade.

A Avenida Paraná em 1976 - IBGE

Umuarama em 1976 - IBGE

Em 1960, Umuarama foi elevada à categoria
de município, desmembrando-se de Cruzeiro
do Oeste, conforme previsto pela Lei nº
4245/1960. A instalação oficial do novo
Município deu-se em 15 de novembro de
1961. O primeiro prefeito foi Hênio
Romagnolli (1961-1965), que hoje dá nome
a uma praça da cidade, inaugurada em 9 de
janeiro de 1983. A praça também é
conhecida como “Praça do Papai Noel”, pois
abriga a decoração e as festividades
natalinas da cidade.

Hênio Romagnolli, primeiro
Prefeito de Umuarama - Prefeitura
Municipal de Umuarama

A Câmara Municipal foi instalada no dia 21 de novembro de 1961, tendo
como seu primeiro presidente o vereador Otávio Barbosa da Silva, eleito na
mesma sessão. A partir de então, a cidade apresentou crescimento acelerado.
A primeira escola foi fundada pela Companhia Melhoramento Norte do
Paraná, chamada Isa Mesquita, cuja professora mais antiga foi Helena Betina
Vilas Boas.
Vista aérea da cidade em 1976 - IBGE

Antes mesmo de ser elevado à categoria de município, Umuarama já contava
com a existência do Banco Mercantil de São Paulo, fundado em 3 de junho de
1957.
Quanto ao atendimento à saúde, os primeiros hospitais foram o Hospital
Municipal de Umuarama e o Hospital São Francisco; as primeiras farmácias,
Santo Antônio, Confiança e Vitória.
Os primeiros clubes do município de Umuarama foram: Country Club, criado
em 1962, tendo como presidente Geovanni Galleto; Harmonia Clube de
Campo, fundado em 1964, cujo presidente foi Ivon Scarpin, e o Clube
Recreativo Português, fundado em 26 de junho de 1977.

Hospital Municipal de Umuarama em 1976 - IBGE

A Sede Prefeitura Municipal foi inaugurada em 27 de abril
de 1982, até então situada à Rua Arapongas próximo à
Praça Arthur Tomaz desde sua emancipação política. Hoje
encontra-se instalada na Avenida Rio Branco.

Atual Sede da Prefeitura Municipal de Umuarama PMU

O Fórum Estadual foi fundado em 3 de agosto de 1963; o
primeiro Juiz de Direito da Comarca foi Antônio Gomes
da Silva.

Fórum Estadual de Umuarama em 1976 - IBGE

O Ensino Superior de Umuarama passou a ser
atendido em 1972 pela Associação Paranaense
de
Ensino
e
Cultura,
posteriormente
denominada como Universidade Paranaense.

Unipar, Campus I, ao lado da Igreja São Francisco de Assis, mais antiga da cidade - Unipar

O Brasão do Município é inspirado na tríade
universal de igualdade, fraternidade e
liberdade e é de autoria do heraldista
professor Arcinoé Antonio Peixoto de
Faria, tendo sido oficializado junto com a
bandeira.

Ouça aqui o Hino Oficial de
Umuarama,
acompanhado
por belas imagens da cidade:
Hino de Umuarama

Brasão de Umuarama

A Bandeira de Umuarama também é de
autoria do professor Arcinoé. A bandeira
tem cores e formato que simbolizam o
equilíbrio, a riqueza e a fertilidade da terra.

Bandeira de Umuarama

O Hino Municipal tem a letra
de Vera Vargas e música de
Sebastião de Lima, tendo
sido oficializado em 1978.

Atualmente, o Município possui 113 mil habitantes
(na estimativa do IBGE para 2021). Além do
expressivo crescimento da construção civil,
Umuarama
também
apresenta
números
econômicos consideráveis, tais como: segundo
maior polo moveleiro do Paraná, maior rebanho
bovino do estado, centro universitário com mais
de cem cursos, polo comercial e prestador de
serviços.
Localizada no noroeste do estado, Umuarama fica
a 580 km da capital (Curitiba) e a 115 km do
Paraguai.
Avenida Paraná e região central atualmente - Prefeitura Municipal de Umuarama

Fontes: IBGE e Prefeitura Municipal de Umuarama

Curiosidades

Os xetá e a luta pela sobrevivência
Os xetá, etnia ancestral da região de Umuarama, foram a
última do estado do Paraná a entrar em contato com a
sociedade não indígena. Na década de 40, frentes de
colonização
invadiram
seu
território,
reduzindo-o
drasticamente. No final dos anos 50, os xetá estavam
praticamente exterminados. Em 1999 restavam apenas oito
sobreviventes. Hoje, vivem dispersos nos estados do Paraná,
Santa Catarina e São Paulo, contabilizando cerca de 90
indivíduos (número de 2017).

Índio Xetá - Museu Paranaense

Em homenagem a esse povo, habitante da região quando o homem
branco deu início à colonização do território, a Prefeitura de
Umuarama instalou, no Bosque Municipal da Cidade, uma escultura
de 6 metros de altura de um Índio Xetá. A obra foi esculpida em
1990 pelo artista plástico Rubens Utrabo.

O artista plástico Rubens Ultrabo - blog do Ítalo
Escultura do Índio Xetá, no Bosque Municipal Xetá, em Umuarama
Prefeitura Municipal de Umuarama

Assista aqui um documentário sobre os Xetá no Noroeste do
Paraná:

Veja reportagem sobre a escultura e sua
representatividade para a cidade de Umuarama, nas
palavras do próprio artista:

Índio xetá: um presente - O artista plástico que fez a
escultura do índio Xetá, um dos destaques de
Umuarama, Rubens Utrabo, fala sobre a obra no
aniversário da cidade.

Umuaraminha é um curumin xetá, símbolo da Cidade!
Um dos símbolos de Umuarama é o Curumim Umuaraminha, da tribo Xetá, criado pelo
cartunista Marcos Roberto Vaz. Ele representa o amor pela natureza, trazendo, ainda
que tardia, a mensagem permanente de respeito aos nativos e ao meio ambiente.

O cartunista conta no
vídeo
abaixo,
um
pouco da história de
Umuaraminha:
Umuaraminha
comemora os 62 anos
de Umuarama!
Clique no gibi para lê-lo!

Jornal do Umuaraminha - PMU

O personagem Umuaraminha – PMU

Paris ou Umuarama? Réplica da Torre Eiffel chama a
atenção às margens da rodovia
Umuarama conta com uma réplica da Torre Eiffel, famoso monumento da capital francesa.
Situada às margens da PR-323, possui 10% do tamanho da original, ou seja, cerca de 30
metros de altura, o equivalente a um prédio de 11 andares. Há 160 degraus pelos quais é
possível atingir seu topo.
Construída em 2008 pelo empresário local Edson Ferrarin dentro de sua chácara, às
margens da rodovia, a torre pesa mais de 30 toneladas, distribuídas em duas mil peças
fabricadas na própria empresa de seu idealizador. "Eu gosto de coisas históricas; trouxe uma
miniatura de Paris e planejei a partir dela", contou à época da construção.

Quer ver imagens da construção e detalhes interessantes da réplica de
Umuarama?
É só clicar aqui: Turismo: Conheça a réplica da Torre Efiffel em Umuarama ou aqui:
Rotas Recalculadas: Conhecemos a Miniatura da Torre Eiffel Em Umuarama!
A réplica da Torre Eiffel - Leonardo Sguarezzi
Governo do Paraná

A cidade tem “prato típico oficial”
O “Frango na Telha” é o prato típico oficial do município desde 2011, instituído
pela Lei Municipal 3.771.
A tradicional festa gastronômica, inspirada no delicioso prato típico da Capital da
Amizade, ganhou renome estadual e está inserida no calendário oficial da
Paraná Turismo e da Embratur. A festa chegou à sétima edição em 2018.
Que conhecer a história da receita? Veja aqui: A receita do prato típico de
Umuarama, Frango na Telha, é publicada no livro "Delícias do Paraná"

Frango na Telha, prato típico de Umuarama - PMU
Foto de cottonbro no Pexels

Para saber mais sobre Umuarama:

Plug conhece as curiosidades de Umuarama
Coisas de Umuarama
Primeiras moradoras de Umuarama contam um
pouco da história da cidade: elas eram as
matriarcas das primeiras famílias a se instalar na
região, e chegaram a Umuarama na primeira
metade da década de 1950
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Hino Oficial de Umuarama
I
Quando em festa o futuro chegou,
Com seu canto de luz sobre a mata,
Toda agreste em beleza acordou,
Qual semente que em flor se desata,
Um fremir de esperança, ideal
Perpassou entre as nuvens e a rama,
E se ergueu para história afinal,
Poderosa, a sorrir, Umuarama.
Estribilho
Umuarama, para frente,
Com trabalho e alegria;
Há nas mãos de tua gente
Fé, vontade e energia.
Essa força admirável
Que arrancou-te do sertão
Te impulsiona insuperável
Para a glória da Nação.
II

Praça Miguel Rossafa - Prefeitura Municipal de Umuarama

Umuarama, teu nome é altaneiro,
É amizade, num clima gentil,
E transforma teu solo em celeiro,
Distribuindo fartura ao Brasil.
O esplendor de que o sol te reveste,
Um clarim sobre o mundo será.
És bandeira triunfal, que no oeste,
Abre a marcha do teu Paraná!
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