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30
anos ao serviço
de Macau

Operadoras de jogo com creches
para filhos de funcionários

CINCO EMPRESAS JÁ “RESPONDERAM ACTIVAMENTE” AO APELO DO GOVERNO 
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Luiz Pedruco
recusa falar sobre
rasuras em boletins
“Se a queixa está no MP, tal 
como o vosso jornal noticiou, 
não sei qual é o procedimento 
legal a tomar pelo que 
não posso fazer qualquer 
declaração”, disse Pedruco ao 
JTM. Pág 7

as terras e os poderes
mágicos de Lau si Io
O Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas vincou no Hemici-
clo que não tem poderes mágicos 
para multiplicar terrenos. Pág. 2

cDs parece disposto
a negociar com Passos
No CDS parece prevalecer a ideia 
de dar novo fôlego ao Governo, 
agora sem Portas. Cavaco anun-
ciou que vai receber Passos. Última

carlos couto certificou
defesa de steven Lo
O arquitecto confirmou em tribu-
nal que era conhecida a intenção 
de venda dos terrenos junto ao 
aeroporto há́ vários anos. Pág. 5

serviços de saúde querem mais rigor
na verificação de qualificação profissional
Com o intuito de assegurar os critérios quanto ao exercício de ac-
tividade dos profissionais de saúde, elevando o reconhecimento 
profissional e assegurando os direitos e interesses dos utilizado-
res dos serviços de saúde, os Serviços de Saúde reconhecem a 
necessidade de criar um sistema mais rigoroso de verificação de 
qualificação profissional. Neste sentido, vão definir novamente o 
regime de registo de profissionais de saúde das entidades públi-
cas e privadas de prestação de cuidados de saúde de Macau, foi 
ontem adiantado em comunicado.

Parlamento boliviano vai pedir
expulsão de diplomatas europeus
O parlamento boliviano vai pedir a expulsão dos represen-
tantes diplomáticos de Portugal, França e Itália como repre-
sália pela interdição de sobrevoo do espaço aéreo ao avião 
do Presidente da Bolívia, anunciou ontem um deputado da 
maioria. O Governo boliviano divulgou ontem também que 
irá convocar com urgência os embaixadores de França e de 
Itália na capital boliviana, mas também o cônsul honorário 
português em La Paz, para explicarem os contornos deste 
incidente diplomático. 

Um encontro 
entre “duas” Macau Centrais


