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ANO DE PUBLICAÇÃO

Hong Kong eleva 
medidas de prevenção 
contra o Ébola
Hong Kong adoptou o nível 
mais elevado de prevenção 
na fronteira para fazer face à 
ameaça do vírus Ébola, disse 
o Secretário para a Saúde, Ko 
Wing-man, citado pelo Sou-
th China Morning Post. Ko 
Wing-man disse, no entanto, 
não haver necessidade de im-
pedir cidadãos procedentes 
de países infectados de en-
trarem em Hong Kong, uma 
vez que a Organização Mun-
dial de Saúde não o conside-
ra necessário. Aumentámos 
as medidas de prevenção na 
fronteira para o nível mais 
elevado possível, disse Ko 
Wing-man, à margem da 6.ª 
Conferência Global da Allian-
ce for Healthy Cities, em 
Hong Kong. O responsável 
explicou que as autoridades 
de Hong Kong aumentaram 
a monitorização em diferen-
tes áreas, além do controlo 
nas fronteiras, e que também 
emitiram orientações para o 
pessoal médico. Hong Kong 
registou duas suspeitas de in-
fecção com o vírus Ébola, mas 
nenhum foi confirmado.

RAEM domina compras
de imóveis em Hengqin
O director de Marketing da 
agência imobiliária Midland 
revelou que entre 70% a 80% 
dos compradores dos imóveis 
na Ilha da Montanha são resi-
dentes de Macau.

Pág. 9

Cuidado e ponderação
para plano director
Rui Cunha sublinha a impor-
tância de “dar tempo ao tem-
po” na elaboração do plano 
director de Macau, conside-
rando que não é um trabalho 
fácil e que irá afectar a vida 
das pessoas.
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Casou com ex-cunhado
para viver em Macau
Um homem casou com a irmã 
da ex-mulher para que esta 
pudesse viver em Macau. O 
casal foi questionado pelos 
Serviços de Identificação que 
encontraram contradições nos 
depoimentos. 
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Juízes também caem
no “abismo” da corrupção
O fenómeno da corrupção 
também está a abalar a “cre-
dibilidade” do sistema judi-
cial na China, reconheceram 
os presidentes do  Supremo 
Tribunal e da Suprema Procu-
radoria do país.  
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Nova lei para contrariar
falta de eficácia judicial
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DIRECTORA DO GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA EM ENTREVISTA AO JTM

Face às dificuldades que as autoridades judi-
ciais enfrentam na investigação dos casos, o 
Gabinete de Informação Financeira (GIF) quer 
aproveitar a revisão da lei anti-branqueamento 
de capitais para promover uma maior eficácia 

na repressão destes crimes, com mais investi-
gações e condenações, revelou a directora do 
GIF, Deborah Ng, em entrevista ao JORNAL 
TRIBUNA DE MACAU.

JTM regressa na 3ª feira
Devido à tolerância de 
ponto associada ao feria-
do do Dia de Finados, o 
JORNAL TRIBUNA DE 
MACAU não será publi-
cado na segunda-feira, 
regressando às bancas 
no dia seguinte, 4 de No-
vembro. Aproveitamos 
para desejar um bom fe-
riado a todos os nossos 
leitores, colaboradores e 
anunciantes.


