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Governante chinês 
promete maior
controlo da Internet

O vice-primeiro-ministro chi-
nês, Ma Kai, apelou ontem a 
uma gestão mais muscula-
da da Internet durante uma 
conferência organizada pelo 
Governo, um evento já con-
denado pela Amnistia Inter-
nacional. Ma Kai, a mais alta 
patente chinesa presente na 
conferência, disse também 
que a Internet pode servir 
para impulsionar o desen-
volvimento saudável da se-
gunda maior economia do 
mundo, mas deixou claro 
que devia ser algo controla-
do pelo Estado. “O Governo 
chinês vai fortalecer a admi-
nistração da Internet de acor-
do com a lei”, afirmou, acres-
centando que uma “Internet 
bem gerida é uma questão de 
soberania de Estado, de dig-
nidade e desenvolvimento 
de interesses, e também de 
segurança internacional e es-
tabilidade social”. A Amnis-
tia Internacional descreveu a 
conferência como uma tenta-
tiva de Pequim promover as 
suas regras para o uso de In-
ternet como um modelo para 
a regulação global.
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Alunos de Pequim 
venceram debates 
em Português

O alentejano que 
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Combate entre 
Pacquiao e Algieri 
move multidões
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Grandes grupos de “junkets”
estão em Macau para “ficar”
As quedas consecutivas nas receitas dos casinos estão a 
levar alguns “junkets” a diversificarem os seus negócios 
e a direccionarem alguns jogadores VIP para outras ju-
risidições de jogo como as Filipinas, Camboja e mes-
mo Las Vegas. Porém, os grandes promotores do jogo 
não vão fechar portas e estão no território para “ficar”, 
defende Grant Govertsen, analista da Union Gaming 

Research de Macau. O analista considera os relatos de 
uma crise profunda no negócio dos promotores de jogo 
como francamente exagerados e afasta qualquer possi-
bilidade de uma saída em massa de “junkets” e jogado-
res VIP para outras localizações na periferia de Macau. 

Pág. 3Multados 105 restaurantes
por abusos nos preços
Entre Janeiro e Outubro, as auto-
ridades penalizaram mais de uma 
centena de restaurantes por terem 
aumentado os preços em dias feria-
dos. Além disso, 48 estabelecimen-
tos da restauração foram multados 
por não submeterem as respectivas 
tabelas de preços ao IACM.
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SJM aposta na aproximação
entre a RAEM e a Europa
A Sociedade de Jogos de Macau 
irá continuar a dar o seu apoio às 
relações entre a RAEM e a Euro-
pa, garantiu Ambrose So, na ce-
lebração do primeiro aniversário 
da Câmara de Comércio Europeia 
de Macau, entidade que tem con-
tribuído para o crescimento das 
trocas bilaterais.
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Condenação unânime 
à invasão do LegCo
Do Governo aos próprios responsá-
veis do movimento “Occupy Cen-
tral”, Hong Kong uniu-se numa 
condenação geral à iniciativa de al-
guns manifestantes que na madru-
gada de ontem tentaram invadir a 
sede do Conselho Legislativo.
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Serviço 4G previsto para
a segunda metade de 2015
Os resultados do concurso para 
quatro licenças 4G, que envolve 
seis empresas, deverão ser divulga-
dos no primeiro trimestre de 2015, 
anunciou a Direcção dos Serviços 
de Regulação de Telecomunicações. 
O Governo mostrou-se satisfeito 
com o aumento da concorrência.

Pág. 7


