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HABITAÇÃO SOCIAL
“Cerco apertado”
às famílias ricas

Pág. 2

Indemnização após 
15 dias de trabalho
A rescisão de contrato na função 
pública vai dar direito a indem-
nização após 15 dias de trabalho. 
Assim, quem trabalhar mais de 
duas semanas antes de deixar o 
seu posto tem direito a um mês 
de salário.  Pág. 6

Infracções de táxi 
dispararam até Junho
A Polícia da Segurança Pública 
registou no primeiro semestre 
do ano mais de três mil infrac-
ções de táxis, quase o dobro das 
ocorrências registadas em todo o 
ano de 2014. Pág. 7

Aposta na promoção 
de recursos bilingues
O secretário-geral do Fórum 
Macau considera que prevalece 
a falta de profissionais bilingues, 
apostando na promoção de re-
cursos humanos para satisfazer 
essa falta. Pág. 5

A taxa de ocupação dos voos operados pela Air 
Macau no primeiro trimestre do corrente ano des-
ceu quase quatro pontos percentuais. Apesar de ter 
alargado a oferta, a companhia sofreu mesmo uma 

ligeira quebra no número de passageiros e apenas 
atingiu cerca de dois terços da sua capacidade de 
transporte.

Air Macau com um terço 
dos lugares vazios

Pág. 3

A activista americana
com raízes em Macau Pág. 9

Uma sobrevivente
do regime norte-coreano
Em 1998, a jovem Jihyun Park 
decidiu deixar um dos regimes 
mais fechados do mundo. Aca-
bou vendida como escrava se-
xual, numa trajectória de abusos, 
horror e esperança. Pág. 11
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DSEJ quer alargar
limites de altura
de edifícios escolares

“Não” grego abalou
mercados mas não
provocou “tsunami”

Casillas vai jogar 
no FC Porto?

O guarda-redes espanhol 
Íker Casillas vai alinhar 
no FC Porto, depois de 25 
anos ao serviço do Real 
Madrid, da Liga espa-
nhola de futebol, noticiou 
ontem a TVE no seu sítio 
oficial na Internet. A es-
tação televisiva dá ainda 
conta de que a atitude do 
guarda-redes e do clube 
madridista é de máxima 
colaboração, antevendo 
que não haja problemas 
na transferência, con-
siderada fundamental 
para que o Real Madrid 
assegure a contratação de 
David de Gea, ainda no 
Manchester United. De 
acordo com a TVE, o Real 
Madrid recebeu uma 
proposta escrita pelo ‘ca-
pitão’ da formação ‘me-
rengue’, que, segundo a 
mesma fonte, pretende 
facilitar a saída de Casi-
llas e compensá-lo finan-
ceiramente, para que não 
perca dinheiro ao assinar 
pelos ‘dragões’. Ontem 
também havia rumores 
que Ronaldo iria para o 
PSG em troca com Ibra-
himovic que chegaria ao 
Santiago Bernabéu.


