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O nrolÃo

,4.

z,ïnilhõespara
trx{penos projectos
atrarres daintrodução de novastecnicas", disse o seóetárlo regional

CAÌ'.IDIDATURAS
FORAI\4APROVADA,S
NOÂMBTTO
DO PRODERAI\{.
GOVERNO SATÏSFEIIO

4,23

de

fruto das poütic€ìs que o Governo
vem implementando. 'Ìrltrnga nenhum governo ajudou tanto o sector como este, e o Orçamentbque
foi apresentado naAssernbleia Re'
gional mosca que as políticas se'
gurdas são para continuat'', con:

o início do Programa

Autónoma da Madeira - PRODERAM 2O2Q tutelado Pela SecretariaRegional de Agrictrltura e fescas, jáforam aprovados 423 Projectos'na medidã 4.L1 referente a in-

ForoARQUlvo

aferro@dnoücias.pt

CASOS DIZEI\{

Es6o ainda a aguardar confirmação

RESPEITOADUAS
FT]NCIONARIAS
DO'MADEIRA
MEDICAL CM..ITEIìi

por parte do lúoratório do Institulo Nãcional de SâúdeDoutorRicardo Jorç, mas ao que hrdo indica,
devemtratar-se de dois casos de sa-

rampqnaMadeira
De acordo com o que o DIARIO

apllrou,. as duas suspeitas di"em
rõspeito afuncionárias do Madeira
Medical Center, que foram encaminhadas ao Hospital Dr. Nélio Mendonç4 no passado sábado.
A confirmação do internamento
chegou ontenl por parte do IASaúdg que davacontade que tinhasido
notiÊcado para os dois casos suspeitos. "Tïatam-se de dois indivíduos
do çnero femininq gue se encontram internados no Serviço de Saú.

es

clínico esúvell', indica uma nota enviada à comunicação social.
Além dissq explica ainda que "o
Seirviço de Saúde daRAM, em articulacáo com a unidade de saúde
priváda de proveniência e as autoriãades de saúde, está a implementar

os procedimentos necessários, de
acordo com as normativas em ügor''.
- Por outro ladq o serviço de Saúde

a

+ZS candidaturas aprova-

das nesta medida corresponde a

um investimento elegível de 2,3
milhões de euros, cujo apoio

é

de

!7milhões.

"São apoios pequenos' mas de-

coberrura de vacinaçãq na RAM,
r onda os 97 "/o e os 99%o, nas idade de
referênci4 o quevemlimitar aProoaeìacão dovírus.

- ó búruo

sabe que a direcção
clínica do MMC, a responsável Pelo
Serviço de Atendimento Permanente e a Secretaria da Saúde estão
a

de daRAM, E.P.E., com um quadro

são fazem parte da medida 4.1
do PRODERAM e visam aPoiar

ascendeal0 mileuros.

não hesita em lembrar que a taxa de

AìIDREIADIASFERRO*

õluiu ttunúerto Vasconcelos."
Os apoios de pequena dimen-

vestimer-rtos de pequena dimensão.
São investimentos cujo valor não

Dois casos suspeitos
de sarampo ntMadeira

indicam

tura regional tem vindo a registar

de
Desenvolvimento Rwal da Região

lladelra tedlcal GenteÍ.

Humberto

tamÉm a dinâmica Ere a agricul-

rferreira@dnoücíaspt

As paclentès encontranrrce eom um quadro estável e eram Íunclonárlar do

e Pescas,

ii"tti",'estas medidas

ROBERTOFERREIRA
Desde

Agricultura

Vasconcelos que fez saber que os
projectos ate t0 mileuros, alémde
terem apoio atrarrés do PRODERAM pqdem ainda ser realizados
oela pfu pria secretaria Como zub-

terminantes parav,ários agpicultores. Em muitos qasos permitem a
manutenção de várias parcelas ou

e a viabilidade da exploraçãq
aumentar a produção, criar valor, melhorar a qualidade dos
nrodutos. introduzir métodos e
produtos inovadores

e

garantir a

sustentabilidade ambiental da
exploração.

o desenvólvimento das produções
as

realizaçáo de investimentos

em exploiações agrícolas destinadas ã melhorar o desempenho

polftlcas

trabalhar num programa de con-

tingênciaOs responsáveis do MMC
estão a fazer apelos iíternos, Para
oue os trabalhadores se abstenham
de comentar o caso publicamente,

tanto à comunicação social como
nas redes sociais.
De recordar que, emAgosto deste

ano, era reportado o primeiro caso
de sarampó em 18 anos, na Madeira,

referente a uma cidadã pornrguesa
de 45 anos e residente no Reino
Unido. *coM É:r,vro Passos

Marcelo aprecia drploma dos professores na quarta-feira
O Presidente da República conta
apreciar na quarta-feira o diploma
dõ Governo que recuperaparte do
tempo de serviço dos professores,
pretèndendo conhecer a posição
assumida nas regiões autónomas
sobre esta matéria para formular a
suadecisão.

O representante da RePública
oara a Madeira assinou e enviou na

Sexta-feira para publicação o diploma que vai permiú aos docentes deste arquipélago'recuperarem
integralmente, de forrna fasead4 o
tempo de serviço prestado emfunções, enquantó o Governo nacio-

iral, liderado por António Cost4

aprovou na quinta-feir4 em Consãlho de Ministros, o decreto-lei
queprevê arecuperação de qpenp
doiJanos, nove meses e 18 dias de
tempo congelado aos professores.
'Este [diploma], quero ver se'o

aprecio no dia 2ó de manhã, logo, e
sè não tiver muitas dúvidas, ou no
próprio dia2ó ou no dia27 - Portan-

iq

antes do dia 28 - eu tomo a decisão para que não vá cair depois em

cimã do fim de semana", disse hoje
aos jornalistas Marcelo Rebelo de
Sous4 àchegadapara afesta de Natal da Casa do Gaiatq em Loures.
O Presidente da República Pre-

cisou que o diploma chegou na

o

.NÃO

.

INCLINADO
PARAI,.{DO
NENHUM,:VAI
AÌ.IAUSARO DIPLOMA

rantiu que não está "inclinado para
lado nenhurnl', pretendendo "ter o
maior número de dados possível".
oudeoupromulgar
umade duas:
"Ontem (sábado), o que me disvolver ao Governo sempromulgaé que na Madeira foi aproseram,
çáo".
vado por unanimidâde e que foi asciso também, por ventura, de apre- sinado pelo senhor representante
ciar a posição adotada nas regiões da República O senhor represenautónómas da Madeira e dos Aço- tante ila República tem esse poder,
res. NaMadeir4 ao que soube on- tem essa competênci4 não tem de
tern, já há diploma. Nos Açores, reportar ou ouvir Previamente o
ainda não há diplom4 mas tudo Prèsidente da República Decidiu
isso será ironderado no dia 26, nâo por ele. Ainda não está publicado,
deve ser publicadq por ventur4 na
durante o Natal:', insistiu.
sexta-feira "a meio da tarde a Belém", lembrando que "a decisão é

Questionaílo pelos jornalistas

sobie se estavamais inpljnado para
o veto ou para a promulga.çãq ga-

próxima seman4 mas por isso

mesmo eu não o conhecia, vou ver
se o conheço", detalhou.

