
Apesar dos avisos de uma possível punição por parte da So-
ciedade de Jogos de Macau, mais de 600 trabalhadores da em-
presa pediram dispensa laboral no sábado, por motivos pes-
soais ou de saúde, garantiu ao JTM a associação “Forefront of 
Macau Gaming”. Só no primeiro turno do dia, 497 emprega-

dos do casino Grand Lisboa não compareceram ao serviço, 
enquanto que outros chegaram atrasados. Na véspera, a SJM 
anunciara um pacote de novos benefícios para os trabalhado-
res a partir de 2015, incluindo o pagamento de dois salários 
extraordinários.
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Mais de 600 funcionários
“meteram baixa” na SJM

Protestos 
à margem
das eleições
A Novo Macau e outras 
organizações promove-
ram ontem iniciativas 
em defesa do sufrágio 
universal. Concluído fi-
cou ainda um inquérito 
promovido por três as-
sociações, com os orga-
nizadores satisfeitos por 
cerca de 95% dos 8.688 
votantes terem manifes-
tado apoio à introdução 
do sufrágio universal 
para a eleição do Chefe 
do Executivo, em 2019.
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tartes de ovo
com 25 anos 
de sucesso
Depois de Andrew 
Stow ter percebido 
que a abertura de 
uma padaria pode-
ria ter sucesso em 
Macau, nasceram as 
primeiras tartes de 
ovo inspiradas no 
pastel de nata portu-
guês. Ao longo de 25 
anos tiveram mais 
sucesso do que se 
imaginava e hoje a 
rede “Lord Stow’s” 
já ocupa oito lojas. 

Centrais

candidatos
pré-escolhidos
em Hong Kong
O Chefe do Executivo 
de Hong Kong será elei-
to em 2017 por sufrágio 
directo, pela primeira 
vez, mas os “dois ou 
três” candidatos terão 
de ser nomeados por 
um “comité largamente 
representativo” do ter-
ritório, anunciou ontem 
a Assembleia Nacional 
Popular chinesa. O mo-
delo é contestado pela 
ala pró-democrática de 
Hong Kong.
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triplicaram queixas 
sobre transportes
O número total de queixas apre-
sentadas ao Conselho de Con-
sumidores nos primeiros seis 
meses deste ano diminuiu 6,06% 
para 790, face ao mesmo perío-
do de 2013, mas no capítulo dos 
transportes públicos verificou-se 
uma subida de 218,75% para 51 
casos, colocando esta categoria 
no quinto lugar das reclamações. 
Segundo o organismo, “26 ca-
sos prendem-se com as práticas 
comerciais, o preço e os serviços 
de taxistas, o que mostra a neces-
sidade de melhorar” este sector. 
No topo da lista, continuam os 
aparelhos de comunicação (101 
queixas), serviços de comunica-
ções (97), comidas e bebidas (58) e 
artigos eléctricos (56). No período 
em análise, os turistas foram res-
ponsáveis por 290 pedidos de in-
formação e 209 queixas, visando 
sobretudo aparelhos de comuni-
cação (55), joalharias e bijutarias 
(26), relógios (25), transporte pú-
blico (17) e vestuário e produtos 
de couro (15). Entre Janeiro e Ju-
nho, o Conselho de Consumido-
res recebeu mais de 3.200 casos, 
se juntarmos às queixas os 2.402 
pedidos de informação (menos 
12,56%) e 38 sugestões ou opi-
niões apresentadas por cidadãos.
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