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Operários denunciam 
abusos na importação
de trabalhadores no Metro

Rede adulterou terminais
“UnionPay” para movimentar
140 milhões de patacas

Associação de Imprensa 
critica postura da IFJ
A Associação de Imprensa em 
Português e Inglês lamenta não 
ter sido ouvida no relatório sobre 
a liberdade de imprensa, que clas-
sifica como “parcial”. Outra as-
sociação elogia o documento por 
“reflectir” a realidade. Pág. 6

Magia à solta no dia 
do santo dos ilusionistas 
A Livraria Portuguesa será, no 
próximo sábado, palco de um 
espectáculo de magia do ilu-
sionista António Cardinal, que 
servirá para prestar homenagem 
a S. João Bosco, padroeiro dos Ilu-
sionistas. Pág. 9

“Tolerância zero” para
assédio sexual na UM
O reitor da Universidade de Ma-
cau promete ter “tolerância zero” 
em relação a casos de assédio se-
xual, depois de terem surgido ou-
tras denúncias de comportamen-
tos impróprios em relação a um 
director de um curso.  Pág. 7

O “kwai lou” 
dos “Kai Fong” em 
Perfis da Nossa Gente
João Mesquita Ferreira é um dos 
raros portugueses da “metrópo-
le” eleito na lista de dirigentes 
dos “Kai Fong”, envolvendo-se 
profundamente no dia a dia da 
Região.   Centrais

Queixas contra taxistas 
subiram 91% em dois anos 
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Cada vez mais mulheres
ocupam cargos de topo
Um estudo da Organização Internacional do Trabalho re-
vela que a percentagem de mulheres em cargos de gestão 
em Macau subiu de 19,2% para 31,4% entre 2000 e 2012. 
Contudo, na RAEM o sexo feminino trabalha cada vez 
menos por contra própria. Ouvidas pelo JORNAL TRI-

BUNA DE MACAU, tanto Anabela Ritchie, ex-presidente 
da Assembleia Legislativa, como a académica Agnes Lam, 
salientam a necessidade de serem criadas mais condições 
de apoio à família, para tentar diminuir a disparidade de 
géneros no mundo de trabalho. Pág. 3

Aplicada multa 
de 100 mil patacas
ao “City of Dreams”
O casino “City of Dreams” foi 
multado em 100 mil patacas pe-
los Serviços de Saúde por não ter 
afixado numa das suas zonas de 
jogo o sinal de proibição de fumar, 
aprovado por regulamento admi-
nistrativo. Segundo os Serviços 
de Saúde, a decisão foi tomada na 
sequência de uma investigação ao 
casino, por suspeitas de ter insta-
lado ilegalmente uma área para 
fumadores numa sala comum de 
jogo, e após ter sido analisada uma 
reclamação apresentada pela Mel-
co Crown, proprietária do “City of 
Dreams”. O organismo sublinha 
ainda que ontem à tarde, depois 
do casino já ter sido notificado 
sobre a infracção, funcionários do 
Gabinete para a Prevenção e Con-
trolo do Tabagismo e Inspecção 
e Coordenação de Jogos realiza-
ram uma fiscalização de surpresa 
e constataram que o sinal ainda 
não tinha sido afixado. Os fiscais 
voltaram a solicitar a “afixação 
imediata” do sinal de proibição de 
fumo na zona em causa, porém, 
os representantes do casino “City 
of Dreams” recusaram cumprir 
tal exigência, pelo que o Gabinete 
para a Prevenção e Controlo de 
Tabagismo decidiu aplicar a “me-
dida obrigatória em conformidade 
com a lei”, salientaram os Serviços 
de Saúde em comunicado.
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