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Funchal investiu
4 milhões em
novas viaturas
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Sara Cerdas
defende reforço
da Agência
Europeia de
Medicamentos

Piores que os
emigrantes ilegais
de Odemira
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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

Dois “crimes” ambientais no espaço de um ano
Aterro de amianto surge após descoberta de poço de hidrocarbonetos nos Socorridos.
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«Terceira Paisagem»
na Torre mirante

“Há bombeiros profissionais
que se acomodaram”
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
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IDE registou
maior procura
pelos apoios
às empresas

“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
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Campanha de Prevenção Solar
“Com o Sol não se brinca”
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Sofia descarta
“favorecimentos”
e “amiguismos”
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