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agredido por taxista 
na zona do NaPE
Um fiscal à paisana da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Trá-
fego (DSAT) foi agredido por um 
taxista na segunda-feira, numa pa-
ragem situada no NAPE. De acordo 
com um comunicado da DSAT, o fis-
cal foi agredido quando tentava in-
quirir um taxista suspeito de rejeitar 
transporte e de abusar na cobrança 
de tarifas. Para além de ter rejeita-
do cooperar, o taxista partiu para a 
agressão provocando uma fractura 
no maxilar e uma concessão cerebral 
ligeira no fiscal da DSAT, que con-
tinua hospitalizado. Os dirigentes 
da DSAT deslocaram-se à unidade 
hospitalar para visitar o funcionário 
e condenaram firmemente a agres-
são. Apelando aos cidadãos para to-
marem nota dos dados dos táxis em 
caso de infracção, a DSAT garante 
que vai limpar as “ovelhas negras” 
do sector de forma a assegurar a 
imagem de Macau como “uma ci-
dade internacional de turismo”. Sa-
lientou também que, em cooperação 
com a Polícia da Segurança Pública, 
as autoridades vão ter “tolerância 
zero” em relação às infracções dos 
taxistas. O caso do taxista agredido 
foi entretanto encaminhado para as 
autoridades policiais. 

A Rádio e Televisão Portuguesa (RTP) e a Teledifusão de Ma-
cau (TDM) vão aprofundar a partilha de conteúdos televisivos 
através da assinatura de um novo protocolo de colaboração. O 
actual acordo entre as duas estações remonta à década de 1990 
e nunca tinha sido revisto. No próximos mês é esperada a visita 

ao território do presidente do Conselho de Administração da 
RTP, Alberto da Ponte, durante a qual o novo protocolo será 
assinado. O reforço na troca de conteúdos vai incluir a partilha 
de programas informativos provenientes da televisão estatal 
chinesa, que são tratados e traduzidos pela TDM. Pág. 3

TDM e RTP vão reforçar
partilha de conteúdos

sJM não cede 
perante ameaça 
de greve no sábado
A SJM continua a rejeitar nego-
ciar com a “Forefront of Macau 
Gaming”, por considerar que 
esta não representa os trabalha-
dores. Já a associação garante 
que integra funcionários da SJM 
que, porém, não querem parti-
cipar no diálogo com a opera-
dora por recearem represálias. 
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assistentes sociais
incluídos no regime 
de carreiras
Chui Sai On anunciou a inten-
ção de integrar os assistentes so-
ciais no sistema de escalões da 
função pública, para facilitar a 
progressão na carreira, medida 
que merece o apoio de Paul Pun 
e Pereira Coutinho. Prometeu 
ainda dar novo impulso ao regi-
me de credenciação. 
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transasia regista 
incidentes em voos 
entre taiwan e Macau
Um avião da TransAsia Air-
ways sofreu problemas técnicos 
no painel de controlo e teve que 
voltar a Taoyuan cinco minutos 
depois de descolar com destino 
a Macau. No mesmo aeroporto 
de Taiwan, outro aparelho da 
transportadora foi atingido por 
um veículo de serviço terrestre 
e teve que ser substituído. 
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Parisian recupera licença de construção Última

Moçambique quer ter
bancos de MacauCentrais

Fátima Almeida
Em Maputo
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