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Empresa perde dinheiro 
mas continua a organizar 
eventos em Macau

JTM volta às bancas na terça-feira 

Devido às festividades da época pascal, o JORNAL TRIBU-
NA DE MACAU irá fazer um curto interregno, regressando 
ao convívio dos leitores na terça-feira, dia 22 de Abril. 
Aproveitamos a ocasião para desejar uma Feliz Páscoa a 
todos os nossos leitores, colaboradores e anunciantes. 

Saúde
Director de serviços 
admite falta de camas
O director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, re-
conheceu ontem que o número de camas é “clara-
mente insuficiente face às necessidades” e anunciou 
o aumento para 2.400 até 2020.
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Recursos Humanos
Prevê-se mobilidade 
laboral superior a 30% 
A fundadora da “Hello Job” prevê que a mobilidade 
dos recursos humano deverá oscilar muito em 2015 
devido à abertura de casinos. Uma verdadeira “ba-
talha” à vista nos recursos humanos da RAEM.
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Festival de Jazz
Fred Wesley e stefano Bollani 
em destaque no regresso
Uma década depois, o Festival Internacional do Jazz 
de Macau regressa este fim de semana, com grandes 
nomes do jazz mundial. Stefano Bollani, Fred Wes-
ley e os portugueses do “The Mingus Project” são 
nomes em destaque.
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Futebol
são Paulo abre no domingo
academia para crianças
A “São Paulo Sports Association Macau” inaugura 
este domingo uma academia de futebol, organizan-
do um dia aberto a todas as crianças entre os três e 
os 15 anos. O projecto poderá vir a incluir uma equi-
pa de seniores para integrar os campeonatos locais.
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Ambiente
Esforço conjunto
para eliminar
poluição do ar
em Ká Hó

A Feira Internacional de Educação está de 
volta à RAEM tendo apresentado candida-
tura ao plano de estímulo ao sector das con-
venções e exposições (MICE) proporcionado 
pelo Governo. Ao JTM, o director-geral da 

empresa responsável admitiu que perde di-
nheiro com os eventos e que as instituições 
locais não vão sequer participar no evento 
dedicado aos estudantes do território.
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“Minchi” de alcunha 
e campeão de “apabico”

FRANCISCO MENDES, EM PERFIS DA NOSSA GENTE
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Costa Nunes vai receber
10 alunos chineses
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