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DESTAQUES
CHELSEA «A mulher de Benítez
deveria estar mais preocupada com
dieta dele» – Mourinho  A mulher de
Rafael Benítez (Real Madrid)...
ÍNDIA Hélder Postiga assina pelo
Atlético de Kolkata  Hélder Postiga é
o mais recente reforço do Atlético de
Kolkata, equipa da primeira divisão...

POLÓNIA

Drone entregou pílulas a mulheres que
pretendem abortar

ARSENAL «Nada irá mudar o
respeito que tenho por Mourinho» –
Cech  O guardaredes Petr Cech
partiu do Chelsea para os rivais do...
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PAÍS Governo quer funcionários
públicos a andar de bicicleta  No
programa de Mobilidade que é hoje
apresentado, o Governo definiu...

A organização «Women on Waves» distribuiu, através da utilização de um drone, comprimidos a mulheres
polacas que queiram abortar.
Recorde-se que o aborto é proibido na Polónia.
De acordo com a Organização Não-Governamental, duas mulheres receberam os medicamentos que foram
prescritos por um médico.
«Pensamos que é importante mostrar às pessoas que a mulher deve ter direito a abortar e a receber este tipo
de medicamento. Com esta iniciativa pretendemos mandar uma mensagem às autoridades polacas», disse
Rebecca Gomperts, fundadora da «Women on Waves», à BBC Brasil.
A aeronave não tripulada foi buscar os medicamentos à cidade fronteiriça de Frankfurt an der Oder, na
Alemanha, onde o aborto é permitido, e, posteriormente, transportou os comprimidos até a cidade poloca de
Slubice.
Porém, a iniciativa não ocorreu sem incidentes, isto porque as autoridades alemãs confiscaram os controlos
do drone. Ainda assim, o aparelho aéreo conseguiu pousar em segurança.
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1. Gaitán dá sinais de malestar após
perder estatuto de capitão (fotos)
2. Jenna Jameson: a atriz porno que faz tudo pelo
Manchester United
3. Benzema enigmático nas redes sociais
4. Manchester United sentese atraiçoado por
Sergio Ramos
5. Pedro Proença eleito presidente da Liga
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Cidadão espanhol
encontrado morto
num hotel
29072015  09:47

TAILÂNDIA. Um cidadão, de
nacionalidade espanhola, foi
encontrado morto num hotel em...

Um Golf de corrida
08:57 29072015

Primeiro-ministro
preocupado com a
http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=557047

Veículo em contramão provoca a
morte de um homem de 42 anos
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«Passos desiste de cortar pensões
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entrada de
imigrantes ilegais...
REINO UNIDO. Na terça-feira, o...

Governo quer
funcionários
públicos a andar de
bicicleta
29072015  09:13

PAÍS. No programa de Mobilidade
que é hoje apresentado, o Governo...

atuais e reduz futuras»  Negócios
08:23 29072015

«Câmaras perdem quase um milhão
de euros por dia»  Jornal de Notícias
08:06 29072015

«Crédito vai continuar barato para
evitar nova crise do euro»  Diário de
Notícias
07:49 29072015

«Novo Banco dispensa Ronaldo» 
Correio da Manhã
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