
FO
TO

 J
TM

Administrador José Rocha Dinis • Director Sérgio Terra • Nº 4686 • Quarta-feira, 28 de Janeiro de 2015 10 PATACAS

PU
B

Rui Cardoso destaca
“atrevimento” dos leões
O clássico da Liga de Elite, que 
colocou frente-a-frente o Benfica 
e o Sporting de Macau, acabou 
com um empate a uma bola, um 
resultado “justo”, considera Rui 
Cardoso. Pág. 15

FAOM recolhe 
assinaturas 
contra fumo 
nas salas VIP
A Federação das Associa-
ções dos Operários de Ma-
cau (FAOM) lançou ontem 
uma campanha de recolha 
de assinaturas com o objec-
tivo de entregar uma petição 
ao Governo apelando à proi-
bição total do fumo nos ca-
sinos. Segundo o vice-presi-
dente da FAOM, Choi Kam 
Fu, a iniciativa visa assim 
pressionar as autoridades 
a estenderem o âmbito da 
aplicação da Lei de Preven-
ção e Controlo do Tabagis-
mo às salas VIP, únicos espa-
ços dos casinos onde ainda é 
permitido fumar, para além 
das zonas fechadas especifi-
camente criadas para o efei-
to. A recolha de assinaturas 
vai prolongar-se até ao iní-
cio de Fevereiro e a FAOM 
espera contar com o apoio 
de mais de 10 mil cidadãos. 
Choi Kam Fu considera que 
o impacto da legislação nas 
salas de jogo não tem sido 
satisfatório, pelo que a as-
sociação decidiu solicitar a 
proibição total do fumo para 
assegurar a saúde dos traba-
lhadores dos casinos. Os ca-
sinos passaram a ser abran-
gidos a 1 de Janeiro de 2013, 
mas apenas parcialmente, 
já que foram autorizados a 
criar zonas específicas para 
fumadores, que não podiam 
ser superiores a 50% do total 
da área destinada ao públi-
co. Em Outubro de 2014, as 
zonas para fumadores fo-
ram substituídas por salas 
de fumo fechadas, passan-
do a ser proibido fumar nas 
áreas de jogo de massas.

Nas empreitadas do Metro Ligeiro na Taipa, o 
preenchimento das quotas de trabalhadores auto-
rizados, em 2013, nunca ultrapassou os 40% du-
rante os períodos em que estava prevista a con-
tratação de um maior número de funcionários. A 
“Top Builders”, um dos principais empreiteiros 

da obra, frisa que a falta de trabalhadores não é 
a causa mas sim a “consequência” dos atrasos. 
A empresa de construção que está envolvida em 
três das principais empreitadas do projecto, tem 
actualmente menos de 50% dos trabalhadores 
previstos ao serviço.

Trabalhadores do Metro
muito aquém do previsto

Silêncio do MP sobre 
promoções ilegais
O Ministério Público recusa 
explicitar as normas legais 
que foram violadas e que es-
tiveram na base da decisão de 
anular as promoções efectua-
das pelo antigo Procurador, 
Ho Chio Meng. 
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Liberdade de imprensa
“piorou”, aponta relatório
O relatório de 2014 da Federa-
ção Internacional de Jornalistas 
diz que a liberdade de impren-
sa em Macau “piorou”, e que 
jornalistas receberam “amea-
ças” do Governo.   Pág. 10

Macau regista descida 
em ranking económico
Apesar de se manter bem acima 
da média mundial, a “liberdade 
económica” em Macau quebrou 
em 2014, com descidas nos ca-
pítulos do emprego e políticas 
monetárias.   Pág. 11

Construtores pedem fim 
de medidas anti-especulação Pág. 9

QUASE 60% DAS QUOTAS FICARAM POR PREENCHER
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“Mudanças” na cooperação regional 
começam a dar frutos

Liane Ferreira
Enviada Especial a Pequim


