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“Não há aumeNto da crimiNalidade”
a garantia é do comandante regional da PSP, Superintendente luís Simões.

| Pág. 32

PcP quer GaraNtir 
o fiNaNciameNto
Para a liNha ferry | Pág. 32

PadrõeS alimeNtareS 
doS PortuGueSeS São 
iNSuSteNtáveiS | Pág. 28 e 29

fuNchal vai duPlicar 
o iNveStimeNto 
em cabazeS vitaiS
a câmara municipal já entregou 3580 cabazes 
a famílias funchalenses afetadas pela crise, 
ao abrigo da iniciativa "funchal, cabaz vital". | Pág. 22

eScolaS da reGião 
‘ateNtaS’ aoS caSoS 
de covid-19 | Pág. 21

quarto voo de 
rePatriameNto 
cheGou oNtem
facilitação de mobilidade dos emigrantes 
é organizada por Portugal. | Pág. 23

oPoSição exiGe “traNSParêNcia”
a falta de informação no Serviço regional de Saúde esteve esta semana em foco na assembleia 
legislativa da madeira. PS e JPP acusaram o Governo regional de omitir dados, que o PSd disse 
serem públicos, mas que não estavam actualizados. os números referentes a 2019 acabaram por 

surgir ontem, em dia de debate na assembleia legislativa. | Pág. 10 e 11

emPreSaS do turiSmo 
“eStão em GraNdeS 
dificuldadeS” | Pág. 13

‘Abusos’ 
levAm 
A novAs 
medidAs
| Pág. 6 e 7

Nuno Neves o presidente do conselho diretivo regional da madeira da ordem dos enfermeiros, 
afirma,  em declarações ao «tribuna»,  que “são vários os relatos que nos chegam de profissionais de 
saúde infetados, nomeadamente enfermeiros, em linha com o crescente número de casos registados 
na nossa região ou em situação de quarentena por contacto com doentes covid positivos”. o mesmo 
responsável aponta ainda as dificuldades com que os profissionais de saúde se deparam perante a 
pandemia e o aumento de casos na madeira. | Pág. 4 e 5

Aumento 
de cAsos 
suscitA 
“APreensão 
e receios”


