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Sofia deScarta 
“favorecimentoS” 
e “amiguiSmoS” | Pág. 12

funchal inveStiu 
4 milhõeS em 
novaS viaturaS | Pág. 29

campanha de prevenção Solar 
“com o Sol não Se brinca” | Pág. 14

“COMO NO MERCADO”
| Pág. 32

Sara cerdaS 
defende reforço 
da agência 
europeia de 
medicamentoS | Pág. 13

ide regiStou
maior procura 
peloS apoioS 
àS empreSaS | Pág. 22

«terceira paiSagem» 
na torre mirante
| Pág. 18 e 19

doiS “crimeS” ambientaiS no eSpaço de um ano
aterro de amianto surge após descoberta de poço de hidrocarbonetos nos Socorridos.

| Pág. 10 e 11

“há bombeiroS profiSSionaiS 
que Se acomodaram”

a renovação da frota pesqueira, particularmente a do peixe-espada-preto, esteve em debate na assembleia legislativa 
da madeira. o pcp defende que haja apoios regionais, enquanto o pSd insta o governo da república a “deixar de meter 
água”. para o pS, o maior partido da oposição, a “responsabilidade” deveria ser “partilhada” entre a região e a república. 
em causa estão as condições “sub-humanas” em que trabalham os pescadores. | Pág. 8 e 9

PiOREs quE Os 
EMigRANtEs ilEgAis 

DE ODEMiRA

face às reivindicações dos voluntários 
madeirenses que exigem a equiparação aos 
Sapadores, em termos de carreira e salários, 
o secretário regional do Sindicato nacional 
dos bombeiros profissionais, pabulo freitas 
afirma ao «tribuna» que a decisão está 
‘nas mãos’ do governo regional. diz que 

“as câmaras têm de refletir sobre os seus 
comandantes” e justifica: “não podemos ter 
comandantes há 20 anos à frente de uma 
corporação, isso é impensável”. aponta 
ainda que para incentivar os mais novos 
“é preciso a organização dos corpos de 
bombeiros”. | Pág. 4 a 7


