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Jogo em Las Vegas
caiu 16 por cento 
em Junho
As receitas brutas do jogo na 
strip de Las Vegas desceram 
16,1% para 445,5 milhões de 
dólares americanos (3,55 mil 
milhões de patacas) em Junho, 
comparativamente ao mesmo 
mês de 2014, anunciou a Co-
missão de Controlo do Jogo 
do Estado do Nevada. Os 
dados oficiais indicam que a 
quebra foi impulsionada pelo 
declínio de 57% das receitas 
geradas pelas mesas de baca-
rá. Em termos globais, os ca-
sinos do Nevada facturaram 
830,9 milhões de dólares (6,63 
mil milhões de patacas), o que 
traduz uma descida de 8,37% 
face ao período homólogo do 
ano anterior. Os resultados de 
Junho representam igualmen-
te um retrocesso face a Maio, 
quando os espaços de jogo do 
Nevada superaram a barrei-
ra dos mil milhões de dóla-
res em receitas pela primeira 
vez desde Dezembro de 2013. 
Recorde-se que os casinos de 
Macau contabilizaram em Ju-
nho receitas totais de 17,35 
mil milhões de patacas (me-
nos 36,2% do que no mesmo 
mês de 2014), ou seja 4,9 vezes 
mais do que a strip de Las Ve-
gas e quase o triplo de todo o 
Estado do Nevada.

Coutinho avança para 
legislativas portuguesas
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Associação pede aumento
de 5% para trabalhadores
da função pública

IC quer preservar fachada 
do antigo cinema Apollo

Director de “Ghost” antevê
história que vai “transcender
barreiras culturais” no CCM

Esfaqueado em casino 
por dívida de jogo
Um homem de 36 anos foi esfa-
queado no casino Kampek por 
um dívida de jogo de 13 mil dó-
lares de Hong Kong. O suspeito 
já foi detido pelas autoridades 
policiais, que também apreen-
deram a faca de cozinha utiliza-
da no crime. 
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Agências de viagens
podem ser ajudadas
A directora dos Serviços de 
Turismo, Helena de Senna Fer-
nandes, promete trabalhar em 
conjunto com as agências de 
viagens para fazer face aos cus-
tos que vão passar a suportar 
com o imposto sobre veículos 
turísticos. 
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Casas públicas livres
de chumbo na água
Os níveis de chumbo detecta-
dos na água de 50 edifícios de 
habitação pública cumprem 
os padrões definidos pela Or-
ganização Mundial de Saúde, 
segundo os resultados ontem 
divulgados pelo Governo.
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Macau contesta
relatório americano
O Secretário para a Seguran-
ça contestou ontem o relatório 
anual do Departamento de Es-
tado norte-americano sobre o 
tráfico de seres humanos, consi-
derando que se baseia em juízos 
de valor infundados.
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Pereira Coutinho pretende candidatar-se às eleições para a 
Assembleia da República, que vão acontecer 4 de Outubro. 
Sem entrar em muitos detalhes, Coutinho diz apenas que está 

a analisar propostas feitas por alguns partidos portugueses e 
que vai anunciar uma decisão no momento oportuno.
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