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Breves

Nacional

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decretou a prisão preventiva para dois alegados

autores de seis assaltos violentos no problemático Bairro do Cerco, disse ontem à Lusa uma

fonte da PSP. De acordo com o comissário Marco Teixeira, da Divisão de Investigação

Criminal da PSP, entre as vítimas dos suspeitos conta-se um revendedor de artigos de ouro.

A campanha "50/50", que reclama a participação igualitária de homens e mulheres na vida

política, foi ontem lançada em Portugal, numa iniciativa da Plataforma Portuguesa para os

Direitos das Mulheres (PPDM). "A campanha visa sensibilizar as pessoas para uma maior

participação das mulheres na vida política. Vamos ter vários períodos eleitorais este ano e

vamos ter pela primeira vez a lei da paridade, mas esta não se aplica na fase de nomeação

para cargos políticos. A igualdade de género deve ser prioritária nos manifestos eleitorais",

sublinhou a representante da Plataforma, Marta Costa.

Um travesti foi detido pela Polícia Judiciária depois de ter morto, em Lisboa, um homem de 40

anos com quem mantinha relações sexuais, tendo-lhe ateado fogo, informou ontem aquela

polícia.

As dívidas dos serviços e organismos que dependem directa ou indirectamente do Estado vão

ser pagas aos municípios até ao dia 2 de Julho deste ano, anunciou o Ministério das Finanças.

Os dois condutores envolvidos no acidente ocorrido em Novembro de 2007 na A23, que

provocou a morte de 17 pessoas, vão ser julgados por 17 crimes de homicídio por negligência

e crimes por ofensas à integridade física.

O secretário de Estado adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, revelou ontem que a quota de

medicamentos genéricos "triplicou" nos últimos três anos, passando de "menos de cinco por

cento" para mais de "14 por cento". "Estamos muito contentes com a avaliação que fazemos

do mercado de genéricos em Portugal.

Há três anos, a cota de genéricos, em quantidade, não chegava aos cinco por cento e

ultrapassa hoje os 14 por cento, ou seja, triplicou", disse
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