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China faz 
“pedagogia”
com confissões 
de corruptos
A Comissão Central de Ins-
pecção Disciplinar (CCDI), o 
órgão do Partido Comunista 
Chinês encarregado de in-
vestigar casos de corrupção, 
anunciou que irá publicar con-
fissões de funcionários corrup-
tos para alertar e fazer peda-
gogia contra esse fenómeno. A 
agência pediu ao público para 
permanecer atento à primeira 
publicação, que se concentra-
rá num caso de suborno que 
envolve o vice-presidente de 
um órgão de consulta política 
da cidade de Xuzhou. A agên-
cia informou que irá publicar 
“casos típicos de violação da 
disciplina”, acrescentando que 
vai continuar a luta contra a 
corrupção e qualificando-a 
como uma questão de “vida 
ou morte”. Só em Janeiro de 
2015, as autoridades chinesas 
trataram 1.650 casos de viola-
ções a regulamentos discipli-
nares, sancionando um total 
de 1.406 funcionários. Entre 
18 e 23 de Fevereiro, período 
do Ano Novo Lunar, o site 
da CCID recebeu 1.818 de-
núncias procedentes de todo 
o país, menos 10% que no ano 
passado.

Delegados à CCPPC
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Governo “passa” despesas
do salário mínimo
para os condóminos

Paragem de um mês indigna
clubes da Liga de Elite

Idosos de Hong Kong
desesperam por trabalho
para fugir à pobreza

Vistos individuais
devem ser “optimizados”
Limitar o número de turistas 
provenientes do Continente 
chinês não significa que as au-
toridades vão cortar nas entra-
das desses visitantes, explicou 
Alexis Tam.
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Peripécias de Ano Novo 
em “De Fonte Limpa”
Turistas a atravessarem a ponte 
Nobre de Carvalho a pé, inun-
dações provocadas por águas 
do esgoto, e as explosões es-
trondosas de material pirotéc-
nico estão em destaque em “De 
Fonte Limpa”. 
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Caritas contra destruição
de toneladas de mobílias
A Companhia de Sistemas de 
Resíduos de Macau destruiu 
as 287 toneladas de mobílias 
recolhidas durante os feriados 
do Ano Novo chinês. A medida 
é contestada pela Caritas, que 
defende que o mobiliário deve 
ser distribuído por famílias 
desfavorecidas.
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Jovens empresários
com apoios do Governo
Já se candidataram 587 empre-
sas ao Plano de Apoio a Jovens 
Empreendedores que tem por 
objectivo “impulsionar os no-
vos negócios” no território e 
destas 385 já viram os apoios 
aprovados.
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