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NGLucros líquidos 
da Wynn Macau
recuam 13,7%
A Wynn Macau registou 
lucros líquidos de 196,2 mi-
lhões de dólares americanos 
(1.566 milhões de patacas) 
no segundo trimestre des-
te ano, o que representa 
uma quebra de 13,7% com-
parativamente ao mesmo 
período de 2013, justifica-
da em parte pelo aumento 
dos custos operacionais. De 
acordo com os dados on-
tem divulgados pelo grupo 
Wynn Resorts, a subsidiária 
de Macau também sofreu 
um abrandamento no ritmo 
de crescimento das recei-
tas líquidas, que subiram 
“apenas” 3,2% para 960,6 
milhões de dólares (7.668 
milhões de patacas). Por 
outro lado, o EBITDA ajus-
tado (lucro antes de juros, 
impostos, depreciações e 
amortizações) cresceu 5,8% 
para 307 milhões de dólares 
(2.450 milhões de patacas). 
Em termos globais, a Wynn 
Resorts obteve ganhos líqui-
dos de 203,9 milhões de dó-
lares (contra 129,8 milhões 
um ano antes) e receitas 
líquidas de 1,4 mil milhões 
de dólares, um crescimento 
de 6% que, além de Macau, 
foi motivado pela subida de 
12,5% nas operações em Las 
Vegas. Já os ganhos opera-
cionais ascenderam a 467,4 
milhões de dólares, mais 
9,8% do que no segundo tri-
mestre de 2013.

Absolvidos e aplaudidos

Chui Sai On apresenta 
programa no dia 16
Como se esperava, o actual Chefe 
do Executivo vai voltar a concor-
rer sozinho ao cargo. Chui Sai On 
apresentará o programa políti-
co no próximo dia 16 de Agosto, 
numa sessão com os 400 elemen-
tos do colégio eleitoral.
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Casas económicas 
em metade do tempo
O Governo pretende encurtar 
para metade, ou seja um ano, o 
período do processo de atribui-
ção de casas económicas aos re-
sidentes. A revisão da lei deverá 
chegar à Assembleia Legislativa 
em Outubro.
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Multas mais leves 
na Lei do Erro Médico
A 3ª Comissão Permanente da 
Assembleia Legislativa deu por 
concluída a primeira fase dos tra-
balhos sobre a proposta de Lei do 
Erro Médico. O valor mínimo das 
multas foi considerado excessivo.
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TJB DEU RAZÃO A RAYMOND TAM E OUTROS TRÊS ARGUIDOS

Federação dos Operários
alerta para desarmonia
nas relações laborais
Os desequilíbrios nas relações entre empregadores e tra-
balhadores, a dependência de um único sector econó-
mica, legislação desactualizada e a falta de mecanismos 
eficazes de concertação social são alguns dos problemas 

que afectam o mercado laboral em Macau, alerta um re-
latório da Federação das Associações dos Operários. A 
inexistência de sindicatos também não foi esquecida.
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Novo canal em Gongbei
acelera entrada de carros
com dupla matrícula

Embaixadores do Património 
realçam identidade macaense 
durante visita a Portugal
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