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Líder da Novo Macau
garante que Governo
não aprendeu com protestos
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Caso Luís Amorim
vai prosseguir na
Segunda Instância
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Sands China entra
em zona de alto risco
na disputa com Jacobs
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Formação para idosos
defendida na Comissão
dos Assuntos das Mulheres
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Fim do fumo no jogo
pode custar empregos

A Associação de Mediado-
res de Jogo e Entretenimento 
de Macau, um académico do 
Instituto Politécnico e res-
ponsáveis do sector do jogo 
alertaram que, além das con-
sequências nas receitas, o im-
pacto negativo da proibição 
total do fumo nos casinos po-
derá estender-se à taxa de em-
prego do território. 
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doações ao Nepal
são “decepcionantes”
A reacção da comunidade in-
ternacional aos terramotos 
devastadores no Nepal foi 
decepcionante, declarou uma 
autoridade da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
acrescentando que os donati-
vos têm sido dirigidos mais à 
reconstrução do que a formas 
de ajuda mais necessárias, 
como alimentação e abrigo. 
“Estou decepcionado, no sen-
tido de que houve uma reac-
ção impressionante em termos 
de busca e resgate - todas as 
equipas que vieram fazer o 
trabalho o fizeram de forma 
abrangente - mas agora talvez 
pensem que o trabalho está fi-
nalizado”, disse Jamie McGol-
drick, coordenador residente 
da ONU no Nepal, no dia em 
que passou um mês sobre o 
terramoto. A empobrecida na-
ção dos Himalaias ainda está 
a tentar recuperar do abalo de 
magnitude 7,8 que atingiu o 
país no dia 25 de Abril, afectan-
do as vidas de quase um terço 
da população de 28 milhões de 
pessoas. Um segundo terramo-
to de magnitude 7,3 ocorreu 
em 12 de Maio, agravando a 
situação e dificultando ainda 
mais os esforços para levar aju-
da aos sobreviventes de áreas 
remotas. Mais de 6.800 pessoas 
morreram.

Hospital das Ilhas “resvala”
para depois de 2017
O director dos Serviços de Saúde admite que o prazo de 
construção do novo hospital deverá ser novamente adiado, 
ficando para depois de 2017. O presidente da Associação dos 

Médicos de Língua Portuguesa, Rui Furtado, não considera 
realista que a unidade esteja pronta antes de 2020.
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Ligação à UE
esbate
“barreiras”
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RUI FLORES EM ENTREVISTA AO JORNAL TRIBUNA DE MACAU
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