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MARIA
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OPERADA A TUMOR NO CÉREBRO
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PERDE
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CONTRA
NOVO BANCO
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GRUPO QUERIA 179 MILHÕES

AGENTES DA PSP APANHADOS AO SERVIÇO DE TRAFICANTES DE DROGA
‘BRAÇO ARMADO’ PARTICIPAVAM EM GOLPES PARA DAR ‘BANHADAS’ A GANGS RIVAIS P.4 E 5

BAZUCA DA EUROPA
DISPARA
COMISSÃO EUROPEIA APRESENTA PROGRAMA

CASCAIS P.8

POLÍCIA TRAVA
ASSALTO AO PÉ
DE MARCELO

CHEQUE SUPERIOR A 15 MIL
MILHÕES A FUNDO PERDIDO

UM DOS DETIDOS ATACOU
FORÇAS DA AUTORIDADE
COM MATA-LEÃO

r FAMÍLIAS financiam Governo com atrasos

26 MIL MILHOES
PARA PORTUGAL
no reembolso do IRS

P.10, 11 E 48

CONHEÇA A LOTAÇÃO DAS PRAIAS DO OESTE, LISBOA E ALGARVE P.24 E 25
PUB

PUB

QUASE 11 ANOS DEPOIS P.26

ESTADO
CONDENADO
A INDEMNIZAÇÃO
MILIONÁRIA

EM ÁFRICA P.29

Paraquedistas
portugueses
em confrontos
MAIS VOOS P.31

TAP volta atrás
e revê planos
POR ATITUDE JOCOSA P.38

Derrocada em Albufeira
provocou cinco mortos

Relação afasta juiz
de caso Rui Pinto

BENFICA P.35

VINÍCIUS E PIZZI
COM ‘PÉ QUENTE’
NOS TREINOS
FC PORTO P.36

RUI MOREIRA COM
PINTO DA COSTA
RÚBEN AMORIM P.37

SPORTING PAGOU
IVA AO SP. BRAGA

HOTEL

MOTEL

Frielas Loures
Lisboa

VOLTAMOS
A ESTAR ON
01/06/2020
219 380 720

www.h2onmotel.com
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PORTALEGRE | REABERTURAS
O POSTO DE TURISMO
DE PORTALEGRE REABRE NA 2ª
FEIRA. NA 3ª FEIRA REABREM
A CASA-MUSEU JOSÉ RÉGIO, O
CASTELO, O MUSEU MUNICIPAL
E O MUSEU DA TAPEÇARIA.

CALDAS DA RAINHA | MERCADOS

PENAMACOR | APOIO ÀS IPSS
A CÂMARA DE PENAMACOR
VAI ATRIBUIR UM APOIO EXTRA
GLOBAL DE 95 MIL EUROS ÀS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
DO CONCELHO.

autarquia das Caldas da Rainha
anunciou a reabertura do Mercado
A
de Santana (Alvorninha) e do Mercado
Semanal nos dias 31 de maio (domingo)
e 8 de junho, respetivamente. Os recintos terão uma lotação máxima de mil
pessoas.

ORIENTAÇÕES

Crianças e idosos
expostos ao calor

CORREIO
DA SAÚDE

Miguel
Guimarães

BASTONÁRIO DA ORDEM DOS MÉDICOS

Desconfinar
o medo

A

pandemia deixou
ruas, instituições,
empresas e unidades de saúde praticamente
vazias – com os portugueses a serem um exemplo no
cumprimento, até na antecipação, das medidas de
higiene e distanciamento
social. Mas chegámos a
uma altura em que, tanto
pelos dados epidemiológicos, como pela saúde física
e mental, como pela economia, se percebeu que estava na altura de desconfinarmos. As ruas estão mais
cheias, há mais carros a
circular. As praias têm o
areal repleto de toalhas,
cumprindo maioritaria-

VENTILAÇÃO r Normas para o uso de ar condicionado levam temperaturas insuportáveis para
o interior de lares e creches AJUDA r Hotéis, restaurantes e clínicas sem saber o que fazer

Saúde preocupada
com novas regras
pede apoio para setor
u As dúvidas sobre a aplicação

das normas “chegam de modo
direto também a partir de instituições de interesse público e
de grande responsabilidade na
área da Saúde”, avança a
APIRAC. O CM sabe que um
dos organismos a pedir ajuda
foi o INEM, que prepara novas
orientações. Veículos de
emergência mantêm, até então, o ar condicionado desligado da função de recirculação.n

JOSÉ GAGEIRO

NÃO PODEMOS
PERMITIR QUE O MEDO
NOS MATE MAIS DO
QUE O CORONAVÍRUS

Setor sublinha que não há legislação que proíba o funcionamento de aparelhos de ar condicionado
MIGUEL BALANÇA

O

rigoroso cumprimento
das normas impostas pelas Autoridades de Saúde
quanto à ventilação de espaços
fechados implica que utentes
idosos institucionalizados em
lares tenham de suportar temperaturas extremas, que nalguns casos podem ultrapassar
os 40 graus, no período de desconfinamento. Falhas nas regras para a utilização de ar condicionado replicam o ambiente
insuportável em creches e infantários ou clínicas, no decorrer de consultas ou exames de
diagnóstico. A lacuna é apontada pela Associação Portuguesa

das Empresas dos Setores Tér- conizado para a reabertura de
mico, Energético, Eletrónico e estabelecimentos de ensino,
do Ambiente (APIRAC), que restauração e comércio, pelo
não foi ouvida pela Direção- que “não é possível extrair o ar
-Geral de Saúde (DGS), apesar sem o introduzir previamente”,
de esta ser a entidade para a o que, a somar à carga interior
criação de normas no setor.
dos edifícios (pessoas, ilumina“Imagineção, radiação
-se um infan- REGRAS IMPOSTAS SEM
solar), torna
tário ou um lar OUVIR A ENTIDADE QUE
“insuportável
onde se esteja
a sua utilizaCRIA NORMAS NO SETOR
a introduzir ar
ção no verão”.
exterior a -10 graus no inverno,
Empresas de manutenção, coou a 38 graus no verão, ou num merciantes e instituições ligacentro comercial, ou clínicas, das ao setor da Saúde (ver caixa)
de forma geral”, refere ao CM a batem à porta da APIRAC, com
APIRAC, reiterando que “não dezenas de pedidos de esclareexiste modo só de extração” em cimento. “Nestes dias, espeares condicionados, como pre- cialmente restaurantes e hotéis,

INEM pediu esclarecimentos

mas também clínicas dentárias,
por exemplo, e até moradores,
não conseguem perceber o que
se pretende e como acompanhar o que é recomendado”,
adiantam. Muitas, de áreas de
atividade distintas, optam por
desligar o aparelho, embora não
seja reconhecido como via de
transmissão da Covid-19. “Temos recebido muitos contactos
acerca da eventual existência de
legislação que proíba o funcionamento dos sistemas de ar
condicionado, o que em absoluto, e como é evidente, não
existe”, remata.n
NOTÍCIA EXCLUSIVA
DA EDIÇÃO EM PAPEL

mente o distanciamento
recomendado. Contudo, no
que aos hospitais e centros
de saúde diz respeito ainda
não conseguimos desconfinar o medo. Da mesma forma que os responsáveis políticos têm passado mensagens sobre a importância
do regresso à nova normalidade social, era fundamental que o fizessem também nas unidades de saúde. Devemos ter respeito
pela Covid-19, mas não podemos permitir que o medo
nos mate mais do que o coronavírus – e há muitos
doentes que estão a ver as
doenças a agravar ou a não
serem diagnosticadas, com
patologias em que o relógio
não pára e em que os resultados podem ficar para
sempre comprometidos. n

