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90% dos motoristas 
contra importação 
de mão-de-obra 

A Associação Geral dos 
Empregados do Ramo de 
Transporte de Macau le-
vou a cabo um inquérito 
por correio para determi-
nar qual a posição dos mo-
toristas perante a possibi-
lidade de contratação de 
profissionais do ramo no 
exterior. De acordo com os 
resultados obtidos através 
de 632 respostas a 2.000 
inquéritos, 90% dos inqui-
ridos mostrou-se contra a 
importação de motoristas. 
Tong Chak Sam, secretá-
rio geral da associação, 
disse em conferência de 
imprensa que as autorida-
des insistem em cancelar a 
carta de condução de mo-
toristas que atingem os 65 
anos, apesar dos recursos 
humanos no sector não 
serem suficientes. Assim, 
a associação defende que 
os condutores que atin-
gem os 65 anos de idade 
devem ser submetidos 
a uma avaliação física, 
para poderem continuar a 
exercer a profissão. O res-
ponsável estima que estes 
condutores representem 
cerca de 20% do total de 
motoristas do sector. 

“Cultura da marijuana” 
com impacto em Macau
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Parecer de arquitectos
definirá futuro da fachada
do antigo Hotel Estoril

Marionetas
à espera

de Museu

Clube Militar vai celebrar
duplo aniversário com exposição
de pintura lusófona

Economia caiu 24,5% 
nos primeiros três meses
O Produto Interno Bruto de 
Macau diminuiu cerca de um 
quarto até Março, apesar do 
investimento realizado pelo 
sector privado ter aumentado 
28%, revelam dados estatísti-
cos oficiais. 
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Adelson debaixo de fogo
em “De Fonte Limpa”
Macau na berlinda por cau-
sa de guerras partidárias no 
concelho de Lousada e as 
“ilusões” de Sheldon Adelson 
sobre o mercado de jogo no 
território estão em destaque 
na edição desta semana de 
“De Fonte Limpa”. 
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CTM oferece internet a
200 alunos desfavorecidos
Para celebrar 20 anos de internet 
em Macau, a CTM vai disponi-
bilizar gratuitamente internet 
por fibra óptica de 50 megas a 
200 alunos, seleccionados por 
quatro associações locais. Por 
outro lado, a operadora ainda 
não tem um calendário para ar-
ranque do serviço de 4G, nem 
de “hotspots” nos autocarros, 
estando em negociações com a 
Transmac.
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Estudantes desafiam Pequim 
sobre Tiananmen
Um grupo de universitários chi-
neses que estudam no estrangei-
ro desafiou o Governo chinês 
com uma carta dirigida aos seus 
colegas na China em que reve-
lam “a verdade” sobre o massa-
cre de Tiananmen, em 1989.
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A taxa de consumo de drogas entre os estudantes do ensino 
secundário complementar aumentou no ano passado para 
2,28%, contra 1,53% em 2010, indica um estudo coordena-
do pelo criminologista Spencer Li. Apesar da subida ser 

ligeira, o docente da Universidade de Macau alerta para 
o perigo da “cultura da marijuana” e o impacto do rápido 
desenvolvimento da indústria do jogo na vida familiar.
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ARRANCARAM COMEMORAÇÕES DO 10 DE JUNHO


