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para aliviar pressão
nos transportes 
O director geral da União de 
Empresas de Turismo apon-
tou a flexibilização dos horá-
rios de trabalho como uma 
das medidas que Macau deve-
ria adoptar para aliviar a pres-
são nos transportes públicos e 
nas estradas. Advertindo que 
o sistema de transportes da 
RAEM “chegou a um ponto 
de saturação”, o representante 
do sector do turismo exortou 
o Governo a dar o exemplo e 
flexibilizar os horários labo-
rais. Na mesma linha, defen-
deu, em declarações ao jornal 
“Va Kio”, que as escolas deve-
riam ser obrigadas a fornecer 
almoços e apelou a um con-
trolo apertado sobre o número 
de veículos em circulação. Se-
gundo o dirigente associativo, 
a pressão exercida nos trans-
portes públicos, devido ao ele-
vado número de utilizadores 
e à falta de qualidade e quan-
tidade, não é compatível com 
as necessidades dos cidadãos.  

Ricardo Pina em
“Perfis da nossa gente”
Ricardo Pina, nascido em Ma-
cau há 36 anos, é daqueles bons 
exemplos macaenses que está no 
centro de várias iniciativas que 
orgulham a região
  Centrais

Vetada carne
de fábrica de Xangai
A cadeia McDonald’s em Macau 
importou frango congelado de 
uma fábrica de Xangai envol-
vida num escândalo de carne 
estragada. Porém, o IACM não 
detectou produtos impróprios 
para consumo.
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O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais “chum-
bou” a realização de actividades relacionadas com o “refe-
rendo” marcado para o período entre 24 e 30 de Agosto, ale-
gando que tal iria contrariar as disposições legais de Macau 

e da China Continental. Em resposta ao JTM, o organismo 
frisou que não autorizará nenhuma acção que seja designa-
da de “referendo”. Hoje, os organizadores da iniciativa irão 
entregar uma carta de protesto contra esta decisão.

IACM impede actividades
ligadas a “referendo”

Cerco ao Venetian
e... à TDM

Guiné Equatorial
aceite sem votação
Entre muitas críticas, a Guiné 
Equatorial foi aceite ontem por 
consenso como membro de ple-
no direito da CPLP, sem que te-
nha havido uma votação. Pouco 
depois, anunciou a decisão em 
espanhol, inglês e francês, mas 
não em português.
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Queda de avião mata 
pelo menos 47 em taiwan
Entre 47 e 51 pessoas, segundo 
diferentes relatos, morreram e 
11 ficaram feridas depois de um 
avião da “TransAsia” ter caído 
ontem em Taiwan quando tenta-
va aterrar. Última

Rede 4G
pode arrancar

em 2015
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