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Compra e venda de ouro, prata, jóias, relógios e moedas
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Desde 1952 somos uma empresa de confi ança

COMPRAMOS
VENDEMOS
OURO É SEMPRE
OURO!!!

Rua do Ouro (Aurea), 161, 1100-062 LISBOA
E-MAIL: geral@apj.com.pt

Tels.: 21 321 93 35 - 21 321 93 46

www.azevedopinho.pt

GR
EG

ÓR
IO

 C
UN

HA
/L

US
A

P.10 E 11

MORTE DE GIOVANI
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E PONTAPÉS 
NA CABEÇA

CAÇADO PELA PJ 
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EM 2019 FOI A MAIOR FONTE DE RECEITAS DO TURISMO 

OUARENTENA INGLESA 
TIRA 3 3 MIL MILHOES 

r MERCADO 
BRITÂNICO  
é o mais  
importante. 
Vale 9,4 milhões 
de dormidas 
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Vendas de ar condicionado caíram, mas não há evidência científica de que aparelhos propaguem a doença 

A Direção-Geral da Saúde 
reconhece agora, pela 
primeira vez, que não há 

evidência científica de que o 
novo coronavírus se propague 
através dos aparelhos de ar 
condicionado. A entidade - li-
derada por Graça Freitas que,  
em maio, apontava para essa 
possibilidade - está a preparar 
uma nova orientação sobre a 
matéria, que deverá ser publi-
cada “brevemente”.   

“Tendo em conta o atual co-
nhecimento científico sobre as 

terminam a utilização do ar 
condicionado em modo de ex-
tração ou a higienização do 
aparelho por método certifica-
do, ambos inexistentes.  

“O grau de desorientação ge-
rado a nível nacional” sobre a 
matéria, associado ao trans-
versal efeito do novo coronaví-
rus na Economia, provocou  
quebras de volumes de negó-
cios de 50%, afetando 15 mil 
postos de trabalho no setor, 
destaca a APIRAC.n
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ELEIÇÃO 

Dentistas 
têm novo 
bastonário 
u Miguel Pavão é o novo basto-
nário da Ordem dos Médicos 
Dentistas (OMD), de acordo 
com os resultados do escrutínio 
publicados no site da Ordem. 
Num universo de 4748 votan-
tes, Pavão obteve 3462 votos, e 
vai substituir Orlando Monteiro 
da Silva, no cargo desde 2001. 

No programa eleitoral, o re-
cém-eleito bastonário prome-
teu reestruturar a OMD e assu-
miu o compromisso de “lutar 
para impedir atos médicos gra-
tuitos em convenções/segu-
ros/planos de Saúde”. Prome-
teu ainda exigir 25% da taxa 
acrescentada sobre bebidas 
açucaradas para investimento 
direto em saúde oral e quer ver 
dentistas nas equipas de pla-
neamento, gestão e auditoria do 
programa Cheque Dentista. Fi-
nalmente, quer combater o que 
diz ser “um excesso de médicos 
dentistas” e valorizar a “forma-
ção de qualidade”.  

Nascido no Porto há 40 anos, 
foi fundador da ONG Mundo a 
Sorrir, que desenvolve trabalho 
em Portugal e África. Nas elei-
ções, Miguel Pavão derrotou o 
candidato Artur Lima, que ob-
teve 1151 votos válidos.n

Miguel Pavão eleito aos 40 anos 

Jamila Madeira viu equipamento

SAÚDE 

Novo aparelho de TAC e trinta  
ventiladores para o Algarve 
u O Centro Hospitalar Univer-
sitário do Algarve de Faro adap-
tou uma sala para acolher um 
novo aparelho TAC e requalifi-
cou uma área da unidade, que 
transformou central de esterili-
zação, durante a pandemia de 
Covid-19. “Os investimentos 
críticos, para dar uma resposta 

cada vez mais capacitante, não 
pararam, ainda que tenham 
sido feitos a um ritmo mais len-
to”, notou ontem a secretária 
de Estado Adjunta e da Saúde 
Jamila Madeira, que anunciou 
ainda a chegada de 30 ventila-
dores da China para os hospitais 
de Faro e Portimão.nT.G.

INVESTIGAÇÃO  

Genes resistentes em estudo 
u Investigadores do Instituto de 
Investigação e Inovação em 
Saúde (i3S), no Porto, vão pro-
curar marcadores genéticos em 
indivíduos do Norte do País 
para perceber o que os torna 
mais suscetíveis ou resistentes à 
infeção pelo novo coronavírus. 
Segundo a investigadora Luísa 
Pereira, a expectativa é, nos 
próximos seis meses, conseguir 

“identificar alguma variante 
genética que seja estatistica-
mente mais frequente no grupo 
de pessoas infetadas e o opos-
to”. Serão avaliados marcado-
res genéticos de mil indivíduos 
que estiveram infetados e de mil 
indivíduos em que o teste à Co-
vid-19 “em dado momento deu 
negativo”. O projeto é finan-
ciado em 40 mil euros.n
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MIGUEL BALANÇA 

NOTÍCIA EXCLUSIVA  
DA EDIÇÃO EM PAPEL

SAIBA MAIS 

1500 
milhões de euros é o volume de 
negócios do mercado de venti-
lação e ar condicionado, que re-
presenta ainda 3% das exporta-
ções de máquinas em Portugal. 
 
Hospitais ficam de fora 
A nova orientação da Direção-
-Geral da Saúde deverá abranger 
“edifícios públicos, de habitação, 
comerciais e de serviços”. A 
exceção são os hospitais, que 
merecem normas específicas. 
 
Documento por publicar  
As normas, para as quais o pa-
recer foi dado há quase um mês, 
não foram ainda publicadas, 
sem que “nenhuma explicação” 
tivesse sido dada ao setor, que 
soma perdas durante a pande-
mia, sublinha a APIRAC.  

vias de transmissão do SARS-
-CoV-2, não existe evidência 
de que os sistemas de ar condi-
cionado estejam implicados na 
propagação deste vírus, desde 
que esteja as-
s e g u r a d a  a  
sua correta 
instalação e 
manutenção 
periódica”, adiantou ao CM 
fonte da Autoridade de Saúde, 
ressalvando, contudo, que 
“este facto não dispensa a im-
portância de garantir a ventila-
ção natural dos espaços fecha-

dos”. Esclareceu ainda que “foi 
elaborada uma Orientação 
Técnica [...] que será publicada 
brevemente”.  

O documento, que resulta da 
negociação 
com a Asso-
ciação Portu-
g u e s a  d a s  
Empresas dos 

Setores Térmico, Energético, 
Eletrónico e do Ambiente (API-
RAC), cujo parecer ficou fecha-
do a 3 de junho, deverá corrigir 
falhas apontadas pela indústria 
a normas anteriores,  que de-

DESORIENTAÇÃO DEIXA 
SETOR EM CRISE E AFETA 
ATÉ 15 MIL EMPREGOS  


