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“InjustIça” na 
dIstrIbuIção 
de fundos 
para a MadeIra
acusa Carlos pereira, líder do ps  |16

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

AmbulânciAs 
de socorro 

“desenrAscAm” 
outros serviços

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

“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

‘É urgente apostar 
na forMação dos 
deseMpregados’
defende Cristina pedra, presidente da aCIf-CCIM. 
| 12 e 13

professores CrItICaM “ação dos 
goVernos nos últIMos 10 anos” 
| 28 e 29

há Menos benefICIárIos 
do subsídIo de deseMprego
Cerca de 12 mil madeirenses não recebem o subsídio atribuído pela segurança 
social.  | 4 a 6

“projeCtos eM 
Mente nunCa 
Me faltaM”
antónio Cruz apresentou o seu novo 
livro infantil, “o super gato”.  | 17

agrICultura bIológICa eM forte 
expansão na regIão | 22

ponta do sol ‘InVadIda’ por 
ManIfestações artístICasl  | 18

prograMa de InterVenção 
preCoCe no CanCro oral 
“É neCessárIo”  na Madeira  | 32


