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Umuarama,
Quinta-feira,
19 de Março de 2020

CORONAVÍRUS

Da Itália, umuaramense alerta: ‘fiquem
em casa’. Bolsonaro condena pânico

• Presidente Jair Bolsonaro e ministros usaram máscaras durante entrevista coletiva de ontem à tarde em Brasília

No Brasil o coronavírus chegou tímido, muita gente ainda
não acredita na gravidade
do problema, o próprio presidente da República tentou
amenizar. Situação semelhante ocorreu na Itália há
uns dois meses quando o
vírus chegou por lá. Hoje o
País é o mais atingido fora a
China. Somente ontem foram
mais de 400 mortes. Vários
umuaramenses testemunham
o caos no País. Um deles,
Hygor Henrique falou ontem
à reportagem do Ilustrado e
alertou para a necessidade
da quarentena. “Se quiserem
evitar mor tes, fiquem em
casa”, disse. Na coletiva de
ontem, Bolsonaro admitiu a
situação grave, mas disse
que não deve haver pânico.
Páginas A2 e A3

UMUARAMA

Aulas estarão
suspensas a
partir desta
sexta-feira
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No Paraná são
14 confirmados
e no Brasil são
quatro mortes
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MAIS DE 60 ANOS

Vacina contra
a gripe começa
na próxima
segunda-feira
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AVENIDA PARANÁ QUASE VAZIA - O comércio de Umuarama continua aberto, mas o temor do

coronavírus afasta os consumidores das ruas. Ontem por volta das 17 horas essa era a situação no
baixadão da Avenida Paraná. A Prefeitura deixou a critério da Associação Comercial e dos próprios
comerciantes a decisão de fechar ou não.

COMISSÃO DO CORONAVÍRUS - O prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom, reuniu
diretores de hospitais e outras autoridades da Saúde para criar a Comissão Especial
para acompanhar diariamente a evolução do coronavírus em Umuarama. Página A3
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INVESTIMENTOS EM TAPEJARA - O prefeito de Tapejara, Rodrigo Pezão, e o deputado
estadual Tião Medeiros, entregaram R$ 2 milhões em veículos, máquinas, caminhão e
pavimentação asfáltica para a cidade. A comunidade comemorou. Página A5
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