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Aumento
de casos
suscita
“apreensão
e receios”
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Empresas do turismo
“estão em grandes
dificuldades”
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Quarto voo de
repatriamento
chegou ontem
Facilitação de mobilidade dos emigrantes
é organizada por Portugal. | Pág. 23

PCP quer Garantir
o financiamento
para a linha Ferry
Escolas da Região
‘atentas’ aos casos
de Covid-19
Padrões alimentares
dos portugueses são
insustentáveis
| Pág. 32

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
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“Não há aumento da criminalidade”
A garantia é do Comandante Regional da PSP, Superintendente Luís Simões.
| Pág. 32

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

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
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