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“Injustiça” na
distribuição
de fundos
para a Madeira
Acusa Carlos Pereira, líder do PS
|16

“Caminhamos para
uma juventude sem
hábitos alimentares
corretos”
A naturopata Rita Rebotim vem ao Funchal realizar

um Workshop sobre “Alimentação Saudável”. Ao
«Tribuna» apontou que “a Luta contra a Obesidade é
uma luta contra o tempo”. | 8 a 10

Professores criticam “ação dos
governos nos últimos 10 anos”

| 28 e 29

Ambulâncias
de socorro
“desenrascam”
outros serviços
Transportes de doentes para exames, fisioterapia e visitas domiciliárias são alguns
dos serviços feitos pelas ambulâncias de socorro (ABSC). O SESARAM justifica que
“o grande constrangimento atual do transporte de doentes não urgentes deve-se à
escassez de recursos humanos”. Em situações pontuais, tem recorrido ao apoio da
Cruz Vermelha por forma a reduzir os tempos de espera. Os bombeiros mostram-se
preocupados com esta situação que, a voltar a assumirem o serviço de transporte,
é “regredir” e “começar a colocar o socorro novamente em risco”. | 14 e 15

Alunos da Madeira vencem
competição nacional de
alimentação saudável
| 24

“PEACE RUN” na Madeira

| 29

Funchal em destaque na nova
campanha da Coca-Cola
| 22

Há menos beneficiários
do subsídio de desemprego
Cerca de 12 mil madeirenses não recebem o subsídio atribuído pela Segurança
Social.
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Agricultura Biológica em forte
expansão na Região
| 22

‘É urgente apostar
na formação dos
desempregados’
Defende Cristina Pedra, presidente da ACIF-CCIM.
| 12 e 13

Programa de Intervenção
Precoce no cancro oral
“é necessário” na Madeira
| 32

Ponta do Sol ‘invadida’ por
manifestações artísticasl
“Projectos em
mente nunca
me faltam”
António Cruz apresentou o seu novo
livro infantil, “O Super Gato”. | 17
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