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IEM EnvolvE 
dEsEMprEgados EM 
procEsso orIEntado 
para a MotIvação | Pág. 29

caMpEonato nacIonal 
dE EsgrIMa dIsputado 
EM vIana do castElo
a madeirense Maria spínola volta a se destacar 
nas equipas femininas. | Pág. 27

psIcólogos 
da MadEIra 
rEunIdos 
para 
aprEsEntar 
projEtos
| Pág. 18

MElIã MadEIra conquIsta 
préMIo ‘guEst rEvIEw 
award 2016’ | Pág. 22

câMara dE lobos 
galardoada cIdadE
dE aprEndIzagEM 2017| Pág. 32

srE E uMa 
unEM 
sInErgIas 
para a 
lItEracIa 
EM saúdE
| Pág. 28

rEpovoaMEnto dE 
coElhos bravos 
no porto santo | Pág. 24

Msc cruzEIros 
crEscEu 
14,8% EM 2016
para o ano de 2017 estão previstas 17 
escalas de navios da Msc cruzeiros 
no porto do Funchal. | Pág. 20 e 21

InsuFIcIêncIas nas lIgaçõEs aérEas 
EntrE a MadEIra E porto santo 
gEraM dupla InsularIdadE | Pág. 8 e 9

socIEdadEs| Pág. 6

EuropEIas coM 
dEsaFIos acrEscIdos

Dia Mundial de Luta Contra o Cancro

“tEMos uMa 
aposta FortE 
no âMbIto 
da saúdE 
E da prEvEnção”
raquel lombardi afirma 
que “é necessário promover estilos 
de vida saudáveis” para se conseguir 
lutar contra o cancro. “Informando 
e sensibilizando”. | Pág. 16 e 17

MadEIra já não é uM “cantInho do céu”
| Pág. 10 a 13

“nEgócIos, 
concEItos E 
Marcas” EM 
Foco no cIclo 
dE sEMInárIos 
da acIF | Pág. 4 e 5

PS chama 
Pedro ramoS

Foi solicitada uma audição parlamentar ao novo secretário regional da 
saúde. o sindicato dos Enfermeiros do sEraM defende que o governo 

regional deve publicar o estudo realizado pelo sEsaraM, concluído 
em 2016, sobre as reais necessidades em cuidados de enfermagem 

nos serviços. a saúde na Madeira está marcada pela escassez e 
internamentos “sobrelotados”. | Pág. 14 e 15


